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DOSSIER

Welke prioriteiten 
voor het volgende 

regeerakkoord?
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Maak kennis met de
Onafhankelijke Ziekenfondsen!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn, met meer dan 2 miljoen leden,
de op 2 na grootste verzekeringsinstelling van het land.

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verenigt 
5 ziekenfondsen:

Health Forum
Wenst u Health Forum regelmatig  
te ontvangen of uw collega’s te  
abonneren? Contacteer ons! 
• www.mloz.be
• health-forum@mloz.be 
• Landsbond van de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen, Health Forum 
Lenniksebaan 788A, 1070 Anderlecht

Volg ons op Twitter!
@Onafh_Zf

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

PARTENA ZIEKENFONDS
Sluisweg 2 bus 1
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

OMNIMUT MUTUALITÉ LIBRE DE WALLONIE
Rue Natalis 47 B
4020 Liège
www.omnimut.be

PARTENAMUT
Mettewielaan 74/76
1080 Brussel
www.partenamut.be

FREIE KRANKENKASSE
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be
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XAVIER BRENEZ
Directeur-generaal van  

de Landsbond van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Op 26 mei trekken we met z’n allen 
naar de stembus voor de federale, 
regionale en Europese verkiezingen. 
Drie beleidsniveaus die elk een belang-
rijke impact hebben op onze gezond-
heidszorg. Welke maatregelen moeten 
bovenaan het prioriteitenlijstje van de 
toekomstige regeringen staan? 

In deze Health Forum leggen we ons 
oor te luister bij diverse actoren uit 
de gezondheidszorg. Daaruit blijkt 
dat bepaalde dossiers vaak terugko-
men: de verdere hervorming van het 
ziekenhuislandschap, de ziekenhuis-
financiering, de hervorming van de 
nomenclatuur, … Voor de zorgverleners 
zijn de herziening van de uitoefening 
van de gezondheidsberoepen (KB 78), 
de opwaardering van de intellectuele 
prestatie en de nieuwe zorgberoepen 
van groot belang. Iedereen is zich 
ook bewust van de enorme kansen 
door innovatie en digitalisering in de 
gezondheidszorg, maar tegelijkertijd is 
er het besef dat nog extra inspannin-
gen nodig zijn om de drempels weg te 
werken. 

Opvallend ook hoe iedereen de link 
legt met de patiënt. En terecht. Ik 
roep de toekomstige verkozenen 
op om de weg te plaveien naar een 
grotere inspraak voor de burgers in 
de komende jaren. De klimaatmarsen 
spreken boekdelen: mensen hebben 
duidelijke eisen en verwachtingen rond 
klimaatverandering en milieuvervui-
ling. Burgerplatformen tonen aan dat 
hetzelfde geldt voor de toegang tot 
innovatieve geneesmiddelen, DNA-ana-
lyse in de gezondheidszorg, enz. Bij de 
uitwerking van de 10 prioriteiten voor 
de toekomst van onze gezondheidszorg 
hebben de Onafhankelijke Ziekenfond-
sen alvast zoveel mogelijk rekening 
gehouden met de stem van de burgers. 

Zo ijveren de Onafhankelijke Zieken-
fondsen voor meer investeringen in 
preventie. Vandaag besteedt ons land 
slechts 2,1% van het gezondheidsbud-
get hieraan, ver onder het Europese 
gemiddelde van 3%. En dat terwijl elke 
geïnvesteerde euro in preventie er 4 
oplevert. Een fundamentele verhoging 
van de middelen voor preventie in de 
komende jaren is dan ook essentieel. 
Dan gaat het ook over het voorkomen 
van arbeidsongeschiktheid. Want die 
uitgaven swingen meer dan ooit de pan 
uit, met 1,7 miljard euro voor primaire 
arbeidsongeschiktheid en 5,4 miljard 
voor invaliditeit in 2017. Maatregelen 
voor een vlotte arbeidsre-integratie 
en meer preventieve acties blijven 
noodzakelijk.

Een ander aandachtspunt voor de 
burgers is de betaalbaarheid van 
innovatieve geneesmiddelen. Daarvoor 
is Europese samenwerking nodig, dat 
bewijzen de bemoedigende resultaten 
van het initiatief BeNeLuxA. Laten we 
dus zeker ook de impact van Europa 
op de gezondheidszorg en sociale 
bescherming niet vergeten. De kli-
maatproblematiek stopt niet aan onze 
landsgrenzen, hetzelfde geldt voor 
gezondheidspromotie, digitalisering 
en tal van andere belangrijke aspecten 
van de gezondheidszorg. 

Ik nodig u van harte uit om onze 10 
prioriteiten te ontdekken. Want deze 
verkiezingen zijn een momentum voor 
onze gezondheidszorg en de Onafhan-
kelijke Ziekenfondsen staan klaar om 
de komende jaren mee aan de kar te 
trekken!

De verkiezingen, een momentum 
voor onze gezondheidszorg

"Bij de uitwerking van 

de 10 prioriteiten voor 

de toekomst van onze 

gezondheidszorg hebben 

de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen zoveel 

mogelijk rekening 

gehouden met de stem 

van de burgers."
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Wist u?
Slokdarm- en 
pancreaschirurgie enkel 
in ziekenhuizen met 
voldoende ervaring
Hoe meer ervaring een ziekenhuis heeft met de 
behandeling van slokdarm- en pancreaskanker, 
hoe meer kans op een succesvolle behandeling. 
Momenteel mag elk ziekenhuis deze behandelingen 
nog aanbieden, maar daar maakt Minister van 
Volksgezondheid Maggie De Block vanaf 1 juli 2019 
een einde aan. Alleen ziekenhuizen die 20 operaties 
per jaar halen, mogen nog dergelijke ingrepen 
uitvoeren. Dat moet een nog betere zorgkwaliteit 
voor de patiënten garanderen. Ziekenhuizen die deze 
chirurgie willen aanbieden, zullen een specifieke 
overeenkomst moeten sluiten met het RIZIV. Die 
concentratie van complexe kankerzorg is een 
belangrijk deel van de ziekenhuishervorming.

www.riziv.fgov.be 

Incontinentie: meer 
behandelingen en 
minder luiers
Eerst incontinentie proberen te behandelen, daarna 
pas luiers. In die volgorde. Dat vraagt het Federaal 
Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE), nadat 
uit hun studie bleek dat de forfaits voor mensen met 
incontinentie vooral gebruikt worden om luiers en 
inlegverband te kopen. En dat terwijl er wel degelijk 
doeltreffende behandelingen voor incontinentie 
bestaan, zoals revalidatie en elektrostimulatie van 
de bekkenbodemspieren bij gespecialiseerde kine-
sitherapeuten, bepaalde chirurgische ingrepen en 
geneesmiddelen. Bovendien bleken niet alle zorg-
verleners en patiënten te weten dat dergelijke vaste 
vergoedingen bestonden.  
www.kce.fgov.be 

Eerste mondhygiënisten in 
de zomer van 2019
In de zomer van 2019 zal de eerste lichting mondhygië-
nisten afstuderen. Mensen zullen bij hen terecht kunnen 
voor preventief mondzorgadvies of een preventief zorg-
plan. Daarnaast zullen mondhygiënisten ook handelin-
gen mogen uitvoeren in opdracht van een tandarts: het 
verwijderen van tandsteen, het bedienen van medische 
beeldvormingsapparaten, … Ondertussen is ook een 
vergoedingsmodel uitgewerkt voor dit paramedische 
beroep. 
www.maggiedeblock.be 

Meer en meer videotolken 
om anderstalige patiënten 
te helpen
Wat als… patiënten het Nederlands of Frans niet goed 
machtig zijn? In dat geval kunnen artsen een beroep 
doen op een videotolk. Vandaag staan zowat 100 
interculturele bemiddelaars klaar. Samen spreken ze 
23 talen. Vroeger kwamen zij vooral fysiek tussen, maar 
sinds eind 2016 bestaat er ook een systeem voor video-
conferentie. Zo moeten artsen zich niet meer verplaat-
sen als ze een tolk voor een anderstalige patiënt nodig 
hebben. Vorig jaar kwam zo’n interculturele bemiddelaar 
een kleine 7.000 keer tussen vanop afstand. In 2018 heb-
ben het RIZIV en de FOD Volksgezondheid dit systeem op 
punt gezet, op basis van de feedback van zorgverleners. 
Dit jaar zal de overheid de mogelijkheid voor videocon-
ferenties nog verder uitbreiden, zowel met extra bemid-
delaars als extra talen (Arabisch, Farsi, Somalisch, …). 
www.intercult.be
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Welke prioriteiten voor het volgende 
regeerakkoord?

Een actieve rol voor de burgers p. 7

“We mogen niet langer boven het hoofd van de patiënt praten” p. 10

Dit wensen de zorgverleners voor de komende jaren… p. 12

2 hoofdrolspelers van het gezondheidsbeleid aan het woord p. 14

2 gezondheidsjournalisten aan het woord p. 16
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Burgerconferentie, burgerlabo, burgerforum,  ... Het zijn allemaal termen om 
hetzelfde internationaal gevalideerde raadplegingssysteem van burgers aan te 
duiden, dat de Koning Boudewijnstichting sinds een 15-tal  jaren gebruikt. Wat 
hebben die burgers allemaal te zeggen? Stemmen hun prioriteiten overeen met die 
van de overheid? Tinne Vandensande, senior programmacoördinator bij de Koning 
Boudewijnstichting, geeft tekst en uitleg.

Een actieve rol voor de burgers

DOSSIER

Moeten we de burger betrekken bij 
de zoektocht naar antwoorden op de 
uitdagingen van morgen binnen de 
gezondheidszorg? Hierover bestaat al 
lang geen twijfel meer. De echte vraag 
is eerder hoe we hen aan het woord 
kunnen laten en over welke thema’s. 
Met meer dan tien (inter)nationale 
burgerpanels heeft de Koning Boude-
wijnstichting wel wat ervaring op dat 
vlak. In 2015 stond de terugbetaling 
van de gezondheidszorg centraal, in 
nauwe samenwerking met het RIZIV 
en het Federaal Kenniscentrum voor 
de Gezondheidszorg (KCE) (zie Health 
Forum van juni 2015). 

Deliberatieve aanpak 

Of er al dan niet een burgerpanel 
georganiseerd moet worden? Dat 
wordt onderzocht aan de hand van 
de 4 types  beleidsvraagstukken die 
Robert Hoppe* heeft gedefinieerd en 
die elk een andere aanpak vereisen. 
De deliberatieve aanpak is wenselijk  
bij ongestructureerde problemen, 
waarvoor geen ethische consensus 
of technische oplossing bestaat. 
Het terugbetalingssysteem voor de 
gezondheidszorg is daar een goed 
voorbeeld van. De wetenschap biedt 
namelijk geen pasklaar antwoord op de 
vraag hoe we kwaliteitsvolle, duurzame 
en toegankelijke gezondheidszorg 
voor iedereen kunnen waarborgen. Er 
bestaat ook geen ethische consensus 
over welke ingrepen wel of niet terug-
betaald moeten worden.

De methodologie  begint met de 
rekrutering van 32 burgers op basis 
van een reeks duidelijke criteria: 16 

Nederlandstalige en 16 Franstalige 
burgers met heel uiteenlopende 
profielen. "Het is niet de bedoeling 
om te werken met een statistische 
representativiteit van de bevolking. Bij 
de samenstelling van een burgerpanel 
zoeken we naar een zo  groot mogelijke 
diversiteit van profielen en menin-
gen", zegt Tinne Vandensande, senior 
programmacoördinator bij de Koning 
Boudewijnstichting. Het panel komt 
dan 3 weekends samen om te discus-
siëren en te debatteren met experts 
en stakeholders. "Dit vraagt een grote 
menselijke en financiële investering”, 
voegt Vandensande eraan toe. "Er 
moet een team opgericht worden en 
een begeleidingscomité met experts, 
stakeholders en beleidsmakers die 
het proces opvolgen. Daarom is het 
format van een burgerforum alleen 
bedoeld voor  zeer complexe thema’s, 
met een hoge mate van onzekerheid en 
ambiguïteit.”

Kwalitatieve aanvulling  
op een enquête 

Een enquête is gericht aan een individu 
en geeft de mening van dat individu 
weer op het moment van de enquête. 
Het verschil met een burgerpanel is dat 
de burger zich kan informeren en een 
mening kan vormen. “Een enquête kan 
je op 15 minuten invullen. Of zelfs min-
der, als ze online wordt afgenomen”, 
voegt Vandensande eraan toe. “Terwijl 
een burgerpanel tijd creëert  om alles 
samen te bespreken. Het format geeft 
de burgers de ruimte om hun menin-
gen uit te wisselen met elkaar, maar 
ook met de experts en de betrokken 
partijen. Zo kunnen ze zelf gaandeweg 

hun mening vormen.” Beide methodes 
hebben hun meerwaarde en vullen 
elkaar perfect aan.

Voor het burgerpanel rond de terug-
betalingsvoorkeuren voor gezond-
heidszorg voerde het KCE eerst een 
kwantitatieve enquête uit. Het was 
de bedoeling om na te gaan hoeveel 
belang de burgers hechten aan de ver-
schillende beslissingscriteria om een 
nieuwe gezondheidsinterventie terug 
te betalen of niet. 

"Je moet de burgers de 

ruimte geven om hun 

meningen uit te wisselen 

met elkaar, maar ook 

met de experts en de 

betrokken partijen. 

Zo kunnen ze zelf hun 

mening vormen."

Tinne  
Vandensande
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Tijdens dit burgerpanel ontwikkelden 
de burgers zelf criteria voor de terug-
betaling van gezondheidszorg. Zij leg-
den de klemtoon op de levenskwaliteit 
in plaats van op de levensverlenging. 
De deelnemers benadrukten ook het 
belang van een gezondheidssysteem 
dat beantwoordt aan de globale noden 
van de patiënt en zijn omgeving. Pre-
ventie moest voor hen centraal staan, 
en dat vraagt een shift van een pro-
bleem- of ziektegerichte zorg naar een 
doelgerichte zorg die onder meer mikt 
op ‘gezond blijven en gezond houden’. 

Genetische informatie van  
de patiënten gebruiken?

In december 2018 werden de eer-
ste resultaten gepubliceerd van het 
burgerpanel rond het gebruik van 
genoom informatie binnen de gezond-
heidszorg. Dit panel, dat samenkwam 
op vraag van minister van Volksge-
zondheid Maggie De Block en georga-
niseerd werd door de Koning Bou-
dewijnstichting en Sciensano, zocht 
een antwoord op de volgende vraag: 
hoe kan het beleid het gebruik van 
genoom informatie binnen de gezond-
heidszorg optimaal organiseren? 
Volgens de minister kunnen genetische 
gegevens de verzorging aanzienlijk ver-
beteren, maar roept het gebruik ervan 
ook veel vragen op. 

Ze stelt zich enkele vragen: “welke 
genetische informatie mogen zorgver-
leners delen met de mensen en welke 
niet? Welke gegevens mogen de onder-
zoekers gebruiken? Het zijn maat-
schappelijke vragen waarop een minis-
ter niet alleen kan antwoorden. De 
mening van de patiënten, de burgers, 
is cruciaal. Dankzij dit burgerpanel zijn 
we ons hiervan bewust. En zullen we 
een beleid kunnen ontwikkelen dat 
ondersteund is door de burgers.”

“De bedoeling is om dergelijke vragen 
vrij vroeg te stellen, vooraleer het pro-
bleem daadwerkelijk een heet hangij-
zer wordt”, verduidelijkt Vandensande. 
“De genoomtechnologie evolueert zo 
snel dat het binnenkort heel makkelijk 
en financieel haalbaar wordt om het  
volledige genoom  van een persoon te 
ontcijferen. Voor kanker is daar bv. al 
veel vraag naar. Door deze ethische, 
juridische en maatschappelijke  vragen 
tijdig te behandelen, is het mogelijk om 
het beleid hierrond te adviseren.”

Ja, maar niet om het  
even hoe

Welke sleutelboodschappen kwa-
men voort uit het burgerpanel? Het 
burgerpanel vindt het positief dat 
burgers hun genoominformatie delen 
voor een betere samenleving. Burgers 

zijn bereid om informatie over hun 
genen en genoom te delen als dat het 
algemeen belang ten goede komt. Dat 
gaat in de eerste plaats om weten-
schappelijk onderzoek om de mens 
beter te begrijpen en om de preventie 
en behandeling van ziekten gerichter 
aan te pakken. Aan de overheid wordt 
gevraagd om burgers hiertoe te sen-
sibiliseren. Het gebruik van genoom-
informatie mag niet leiden tot sociale, 
economische of juridische discrimina-
tie of uitsluiting. Daarom moet er een 
transparant wettelijk kader uitgewerkt 
worden. 
De burgers willen in grote mate con-
trole houden over het gebruik van hun 
genoom- en gezondheidsinformatie. 
Zonder persoonlijke, uitdrukkelijke, 
geïnformeerde toestemming mag deze 
informatie niet worden gebruikt. Ze 
willen ook het recht hebben om hun 
toestemming in te trekken. 

Een ander belangrijk punt dat op het 
burgerpanel naar boven kwam, zijn 
de nieuwe rollen van de gezondheids-
professionals. “De resultaten van een 
genetische test meedelen of opvolgen 
is vandaag de taak van de huisarts of 
specialist”, voegt Vandensande toe. 
“Met genoomtests zullen mensen  
echter heel veel resultaten te horen 
krijgen, soms ook onverwachte. Resul-
taten die gevolgen kunnen hebben 
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voor de persoon zelf, maar ook voor zijn gezin en familie. Daarom 
pleiten burgers voor  nieuwe profielen zoals genetische adviseurs 
en welzijns- of gezondheidscoaches.” Ook de relatie tussen de arts 
en de patiënt zal evolueren. Want hoe noem je een persoon die een 
genetische test laat uitvoeren terwijl hij niet ziek is? Een prepatiënt? 
Volgens het burgerpanel is het héél belangrijk om na te denken over 
de beschrijving en de status van deze nieuwe categorie. 

Toekomstige beleidslijnen beïnvloeden

De aanbevelingen die door dit burgerpanel geformuleerd werden, 
zullen geen dode letter blijven. “Op 2 december presenteerde het 
burgerpanel zijn aanbevelingen aan Minister De Block”, legt  
Vandensande uit. “Ze worden ook met andere betrokken actoren 
besproken om samen met hen een agenda voor verandering op te 
stellen, zodat de resultaten een plaats krijgen in de toekomstige 
beleidslijnen van de nieuwe regering. Eind maart vindt ook een 
stakeholderworkshop  plaats met de betrokken partijen. Die 
resultaten worden ook bezorgd  aan de verschillende parlementen en 
eind 2019 organiseert Sciensano een wetenschappelijk symposium 
om alle bevindingen, conclusies en resultaten te delen met de 
experts, de betrokken partijen en de politici.” In de toekomst de 
burger of patiënt meer betrekken bij de beslissingsprocessen en 
rekening houden met hun voorkeuren kan alleen maar leiden tot 
meer steun en begrip rond het gezondheidsbeleid.

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be

MEER  
INFO? 

www.burgersengezondheidszorg.be 

‘Partenamut et moi’ 
geeft leden een stem 
bij beslissingen 
De meeste ziekenfondsen raadplegen 
hun leden met tevredenheidsenquêtes 
en vragenlijsten, online, telefonisch of 
face to face. Sinds 2018 gebruikt het 
onafhankelijk ziekenfonds Partenamut 
een nieuwe manier om zijn leden te 
bevragen: ‘Partenamut et moi’. Momen-
teel telt deze gemeenschap 1.200 leden 
met verschillende profielen en motieven. 
Dankzij ‘Partenamut et moi’ kunnen de 
leden niet alleen hun mening geven over 
bepaalde thema’s, ze kunnen binnen hun 
ziekenfonds ook actief meebeslissen 
over bepaalde zaken. “De gemeenschap 
‘Partenamut et moi’ kadert perfect binnen 
een algemene beweging van digitale 
transformatie en zelfs culturele transfor-
matie”, verduidelijkt Lionel Lecocq, digital 
channel expert. “Het is onze bedoeling 
om samen met onze leden dingen op te 
bouwen, hen een verhaal te vertellen, naar 
hun verhaal te luisteren en samen ons 
gemeenschappelijke verhaal op te bou-
wen.” De gemeenschap raadplegen helpt 
het ziekenfonds ook om in alle vertrou-
wen beslissingen te nemen. “Zo hebben 
we recent een enquête uitgevoerd over 
eHealth”, legt Lionel Lecocq uit. “De eerste 
vraag was of onze leden gezondheidstech-
nologie belangrijk vinden. De meerderheid 
van hen vindt het effectief belangrijk, 
zelfs heel belangrijk. Ze zijn niet hyper-
geconnecteerd, maar 30% gebruikt wel 
wearables en apps, voornamelijk voor 
lichaamsbeweging en gezonde voeding. 
Daarna vroegen we hen in welke entiteiten 
ze het meeste vertrouwen hebben om hun 
gezondheidsresultaten te delen. Uit de 
resultaten bleek dat hun arts de eerste 
persoon is in wie ze vertrouwen hebben 
om toegang te krijgen tot hun online 
gezondheidsgegevens. Het ziekenfonds 
komt op de derde plaats, voor de naasten 
en ver voor de overheidsinstellingen. Deze 
informatie is heel interessant voor ons 
en helpt ons om onze toekomstige acties 
richting te geven.”
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“We mogen niet langer boven het 
hoofd van de patiënt praten”

Om de politici te inspireren, doen de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen hun 
visie op het gezondheidsbeleid uit de 
doeken in een nieuw memorandum. 
Een rode draad door die krijtlijnen 
is het gebruik van gezondheidsdoel-
stellingen. “Dat is geen nieuw debat. 
Al sinds 1981 moedigt de Wereldge-
zondheidsorganisatie landen aan om 
ambitieuze objectieven te formuleren”, 
zegt Xavier Brenez, Directeur-generaal 
van de Landsbond van de Onafhan-
kelijke Ziekenfondsen. “Die gezond-
heidsdoelstellingen zijn essentieel 
omdat ze zorgen voor een concreter 
gezondheidsbeleid. Daarnaast zetten 
ze alle actoren uit de gezondheids-
zorg en uit andere sectoren aan om te 
streven naar een welbepaald doel. Dat 
gemeenschappelijke engagement is 
heel belangrijk. En aangezien de indi-
catoren binnen de gezondheidsdoel-
stellingen meetbaar zijn,  zorgen ze 
ervoor dat we het beleid beter kunnen 
opvolgen en bijsturen waar nodig.”

Mét inspraak van de burgers

Wie gezondheidsdoelstellingen zegt, 
zegt ook burgerparticipatie. Voor de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen moet 
het gezondheidsbeleid de voorkeuren 
en prioriteiten van de burgers weer-
spiegelen. “Uit onze eigen enquête 
blijkt dat 6 op de 10 burgers meer 

betrokken willen worden bij de uit-
dagingen rond volksgezondheid. Ook 
andere enquêtes van de Koning Boude-
wijnstichting, het RIZIV, enz. tonen aan 
dat ze duidelijke verwachtingen heb-
ben rond preventie, levenskwaliteit, ... 
Een goede gezondheid is hun grootste 
prioriteit. Het is niet meer dan logisch 
dat het gezondheidsbeleid afgestemd 
is op die wensen en behoeftes”, bena-
drukt Brenez. “Dat kan door nog meer 
burgerplatformen te organiseren. Door 
burgers, zorgverleners, gezondheids-
economen, … samen te brengen en zo 
de juiste keuzes te maken. We mogen 
niet langer boven het hoofd van de 
patiënt praten.”

Kwetsbare groepen  
wegwijs maken

Om het gezondheidsbeleid mee te kun-
nen bepalen, is het essentieel dat de 
burgers goed op de hoogte zijn. Maar 
net bij die ‘Health Literacy’ knelt het 
schoentje nog altijd. Daarom beste-
den de Onafhankelijke Ziekenfondsen 
er veel aandacht aan in hun memo-
randum. “De cijfers voor België zijn 
niet goed. Uit onze enquête blijkt dat 
slechts 6 op de 10 Belgen de instructies 
van hun arts goed begrijpen. Het niveau 
van de gezondheidswijsheid in ons land 
ligt momenteel rond de 40% volgens 
cijfers van het Federaal Kenniscentrum 
voor de Gezondheidszorg (KCE). Voor de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen moet 
dat percentage stijgen naar 70% tegen 
2030”, dixit Brenez. Het belang is groot, 
want vele studies tonen het aan: hoe 
beter de gezondheidswijsheid, hoe 
langer we leven in een goede gezond-
heid. Het is daarom belangrijk dat 
we deze uitdaging op een inclusieve 
manier aangaan. “We moeten ons in 
het bijzonder richten op kwetsbare 
groepen die onder de radar van de 
gezondheidszorg blijven. Denk maar 
aan ouderen of zwangere vrouwen die 
in armoede leven. Daar ligt de grootste 
uitdaging. Door die specifieke doel-
groepen wegwijs te maken in onze 
gezondheidszorg, kunnen we ook de 
gezondheidsongelijkheden in België 
terugdringen.”

eHealth en goedkopere 
geneesmiddelen

De kosten voor de gezondheidszorg 
blijven stijgen. Volgens de burgers is 
de belangrijkste besparingsmaatre-
gel een betere gegevensuitwisseling 
tussen zorgverleners. Ook voor de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen moet 
dat een speerpunt zijn in de volgende 
regeerperiode. “Alle zorgverleners 
moeten inderdaad nog vlotter medi-
sche gegevens kunnen uitwisselen”, 
bevestigt Brenez. “eHealth is versnip-
perd tussen het federale en regio-
nale niveau, waardoor alles maar 

De bevolking vergrijst, het aantal langdurig arbeidsongeschikte mensen 
stijgt en dat laatste geldt ook voor de uitgaven voor chronische ziektes en 
innovatieve geneesmiddelen. Genoeg uitdagingen die vragen om een krachtdadig 
gezondheidsbeleid, op maat van de patiënt. Welke klemtonen willen de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen leggen in de volgende regeerperiode? 
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met mondjesmaat vooruit gaat. Een 
elektronisch patiëntendossier voor 
iedereen was het doel in deze legisla-
tuur, maar dat objectief is niet behaald. 
Ook de gegevensuitwisseling tussen 
de adviserend artsen en de behande-
lende artsen is gedateerd. Ongeveer 6 
miljoen mensen hebben al hun geïnfor-
meerde toestemming voor die elektro-
nische gegevensuitwisseling gegeven. 
Nu moeten we werk maken van de 
volgende stappen en die gegevens ook 
goed verzamelen, structureren, delen 
en gebruiken, met het oog op een per-
formantere gezondheidszorg.”

Daarnaast halen de burgers ook 
goedkopere geneesmiddelen aan om 
de kosten te beheersen. Vooral de 
peperdure innovatieve medicijnen 
zijn een heet hangijzer waarrond in de 
volgende regeerperiode ook veel werk 
op de plank ligt. “Initiatieven als het 
internationale samenwerkingsverband 
BeNeLuxA zijn een stap in de goede 
richting. We moeten die ingeslagen 
weg verder bewandelen”, zegt Brenez. 
“Afzonderlijke landen hebben een te 
zwakke onderhandelingspositie met 
de farmaceutische industrie. Gelukkig 
neemt de morele druk op de farma-be-
drijven  toe rond een grotere transpa-
rantie over hun kosten en de subsidies 
die ze krijgen van de overheid. We 
kunnen niet toelaten dat ze twee keer 
langs de kassa passeren.”

Preventie  
en nog eens preventie

2,1% van het gezondheidsbudget, 
zoveel investeert ons land in preven-
tie. Zal de volgende regering eindelijk 

werk maken van meer investeringen in 
preventieprojecten? “Ik hoop het. Want 
we zitten zelfs onder het Europese 
gemiddelde van 3%”, zegt Brenez. “Ook 
hier helpt de versnippering tussen het 
federale en regionale niveau de zaken 
niet vooruit. Maar desondanks moet 
het mogelijk zijn om een ambitieu-
zer en efficiënter preventiebeleid op 
poten te zetten. Want het potentieel 
is enorm. Door te werken rond risico-
factoren als tabak, alcohol, ongezonde 
voeding, sedentariteit, luchtvervui-
ling, … kunnen we het aantal vroegtij-
dige overlijdens drastisch doen dalen 
en het aantal jaren in goede gezond-
heid doen stijgen. Die bewustwording 
rond het belang van preventie neemt 
ook duidelijk toe bij de bevolking.” 
De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
pleiten daarom voor een ‘Health in all 
policies’-benadering. “Gezondheid is 
niet enkel een zaak van de zorgsector. 
Onderwijs, vervoer, industrie, …: al die 
sectoren moeten de krachten bunde-
len rond een ambitieus, gestructureerd 
preventiebeleid aan de hand van con-
crete, meetbare doelstellingen.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

“Een goede gezondheid 

is de grootste prioriteit 

van de burgers. Het is 

niet meer dan logisch dat 

het gezondheidsbeleid 

afgestemd is op hun 

wensen en behoeftes.”

Xavier Brenez

DOSSIER

MEER  
INFO? 

Ontdek alle prioriteiten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen in 
ons volledige memorandum op www.mloz.be! 
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Dit wensen de zorgverleners 
voor de komende jaren…

“Meer investeringen in preventieve 
mondzorg voor ouderen”

Door de vergrijzing van de bevolking heb-
ben meer en meer ouderen nog hun eigen 
tanden. Voor de Vlaamse Beroepsvereni-
ging Tandartsen (VBT) is het in de volgende 
regeerperiode vooral belangrijk om werk 
te maken van een betere toegang tot pre-
ventieve mondzorg voor die ouderen, aan-
gepast aan hun uiteenlopende behoeftes. 
“Dat kan door een volledig terugbetaald 
jaarlijks mondonderzoek en de introductie 

van mondhygiënisten in woonzorgcentra”, zegt Frank Herrebout, voor-
zitter van de VBT. “Veel ouderen zijn niet zo mobiel meer. Een goede 
beschikbaarheid van eerstelijnsmondzorg is dus heel belangrijk. In 
datzelfde kader is ook een betere samenwerking tussen arts en tandarts 
essentieel. Die investeringen in betaalbare preventieve mondzorg vor-
men een win-winsituatie. Zowel voor de levenskwaliteit van de ouderen 
als voor hun portemonnee en die van de overheid.”

“Eindelijk erkenning van 
pasgeborenen vanaf de geboorte”

Respect voor kinderen en voor de zorg-
verleners die voor hen zorgen, dat is waar 
de pediaters al langer naar vragen. En 
dat verwachten ze ook van de huidige en 
volgende regering. Momenteel hangt de 
financiering van de zorg voor een pasge-
borene af van de gezondheidstoestand van 
zijn mama en niet van zijn eigen patholo-
gie. “Een pasgeborene wordt niet erkend 
als patiënt in het ziekenhuis”, zegt dokter 

Hilde Van Hauthem, pediater in het AZ Sint-Maria in Halle. “Dit is een dis-
criminatie van de pasgeborene tegenover andere patiënten en ook van 
de kinderarts die voor hem zorgt. Want hoe kan je voor iemand zorgen 
die eigenlijk niet bestaat? Wij willen een gezicht voor de pasgeborenen, 
want zij hebben recht op hun eigen laagvariabele zorg.”

“Normen van het personeel 
afstemmen op noden van de 
patiënten”

De keuzevrijheid van ouderen 
verzekeren en hen een goede 
zorgverlening en begeleiding 
garanderen. Of ze nu thuis wonen 
of in een instelling. Dat is de pri-
oriteit van FERUBEL, de apolitieke 
federatie van rustoorden. “De 
vergrijzing van de bevolking, de 
stijgende afhankelijkheid en het 
groeiende gebrek aan zorgperso-
neel zijn de grootste uitdagingen, 
zowel budgettair als sociaal”, 
vertelt Vincent Frédéricq, secre-
taris-generaal van FERUBEL.  Hij 
wijst daarbij ook op de noodzaak 
om de normen voor de omkade-
ring van ouderen te herbekijken. 
“We moeten op zoek naar meer 
efficiëntie rond de uitgaven, 
vooral omtrent de kwalificatieca-
tegorieën van het verpleegkundig 
personeel. De huidige normen zijn 
niet afgestemd op de precieze 
noden van de patiënten. Het is 
hoog tijd om die te veranderen.” 
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“De akkoorden binnen 
Protocol III moeten worden 
uitgerold”

Mensen leven langer en ouderen-
zorg wordt dus steeds belang-
rijker in de toekomst.  “Daarom 
zullen we de komende decennia 
efficiënt moeten omgaan met 
budgetten en medewerkers in de 
gezondheids- en welzijnssec-
toren”, zegt Stefaan Noreilde, 
Directeur Gezondheidszorg 
bij Solidariteit voor het Gezin. 
“Vooral in de eerste lijn moeten 
we efficiënter werken. Zo lijkt 
het me noodzakelijk dat in de 
volgende legislatuur de akkoor-
den binnen Protocol III worden 
uitgerold. Dit zijn afspraken 
tussen de federale overheid, de 
gemeenschappen en gewesten 
over het te voeren ouderenbe-
leid. In onze ZORG24-proefpro-
jecten hebben we de voorbije 
8 jaar bewezen dat we oudere 
patiënten gemiddeld bijna één 
jaar langer thuis kunnen houden 
door nachtzorg met zorgkundigen 
thuis en het inzetten van casema-
nagement met zorgcoaches.”

“Aanbod aanpassen aan de realiteit van het terrein - niet omgekeerd” 

GIBBIS wil constructief deelnemen aan de dialoog met en de besluitvorming van de 
verschillende overheden inzake gezondheidszorg. De vraag naar zorg blijft groeien, de 
uitdaging is reëel. Alle patiënten moeten kunnen blijven genieten van kwalitatieve zorg, 
ongeacht de plaats waar die verstrekt wordt. Daarom stelt Patricia Lanssiers namens 
GIBBIS voor om de zorg te organiseren rond de patiënt, aangepast aan zijn behoefte, 
met een financiering in functie van kwaliteit en meetbaar resultaat – en meer personeel 
ten dienste van de patiënt. Patricia Lanssiers: “Kwaliteitsvolle gezondheidszorg is een 
maatschappelijk engagement. We mogen de zorg niet zien als een kost, maar als een 
investering.” De Brusselse federatie wenst daarom een vereenvoudiging van de regle-
mentering, om zo de barrières te slopen die innovatieve oplossingen voor de patiënt in 
de weg staan. Want, zo besluit ze: “kwalitatieve zorg ten bate van de patiënt moet onze 
prioriteit blijven.”

“Het competentieveld van de 
apothekers uitbreiden”

Voor de Algemene Pharmaceutische Bond 
(APB) moet de exclusieve toegang tot 
geneesmiddelen buiten het ziekenhuis 
behouden blijven voor de officina-apo-
thekers. “We willen ervoor zorgen dat 
de aflevering van geneesmiddelen altijd 
gepaard gaat met betrouwbare en kwa-
liteitsvolle farmaceutische verzorging”, 
verduidelijkt Alain Chaspierre, woordvoer-
der van de APB. “Alle gegevens moeten 
ook in het farmaceutische dossier staan. 

Zo kan de huisapotheker voor chronische patiënten een volledig en 
up-to-date medicatieschema delen met de andere zorgverleners die een 
therapeutische relatie met de patiënt hebben. Daarnaast willen we ook 
het competentieveld van de officina-apothekers uitbreiden om hun rol 
binnen de eerste lijn op vlak van preventie en advies te vergroten. Dat is 
belangrijk om risicoprofielen te kunnen bepalen en chronische ziektes 
vroeger te kunnen opsporen.” 

“Een uniforme aanpak op de 
kraamafdelingen”

Een van de verwachtingen van de vroed-
vrouwen is de afronding van het proefpro-
ject rond het verkorte verblijf op de kraam-
afdeling. "Het is meer dan tijd om die zorg 
te standaardiseren en te evolueren naar 
een geruststellend model voor gezinnen", 
zegt Vanessa Wittvrouw, voorzitter van de 
Beroepsvereniging van Belgische Vroed-
vrouwen. Ook een nieuwe evaluatie van de 

functie van vroedvrouwen in de diensten waar ze werkzaam zijn, lijkt meer 
dan nodig. “De evaluatie door het Instituut voor Functieclassificatie (IFIC) 
dateert van enkele jaren geleden en hield geen rekening met de nieuwe 
realiteit van het beroep. We willen ook niet langer vergeten worden tijdens 
de onderhandelingen die op ons beroep betrekking hebben, zoals bij de 
besprekingen rond laagvariabele zorg. Ten slotte is het hoog tijd dat de 
koninklijke besluiten rond de uitbreiding van onze bevoegdheden eindelijk 
worden gepubliceerd: die dateren al van 2006 ..."
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Pedro Facon, Directeur-Generaal Gezondheidszorg bij FOD Gezondheid, spreekt 
over een ‘monster van Lochness’. Dirk Dewolf, Administrateur-generaal van het 
Agentschap Zorg en Gezondheid, denkt na over DNA-analyse. Uiteenlopende 
antwoorden op dezelfde 4 vragen.

2 hoofdrolspelers 
van het gezondheidsbeleid
aan het woord

Je krijgt carte blanche: welke 
concrete maatregel moet 
absoluut het licht zien in de 
volgende regeerperiode?

De persoon met een zorgnood moet 
centraal staan in de uittekening van 
de organisatie van het zorgsysteem. 
De evolutie van het zorgaanbod en de 
financiering ervan moet rekening hou-
den met de noden van de bevolking. 
De veroudering van de bevolking en 
de toename van geestelijke gezond-
heidsproblemen vragen een geïnte-
greerde aanpak  en moeten voldoende 
beleidsaandacht krijgen.

Wat wordt het moeilijkste 
dossier volgens u?  

De ontkokering van de welzijns- en 
gezondheidssector is een uitdaging. 

Het beleid en de bevoegdheden 
moeten zich zo dicht mogelijk bij de 
burger of de persoon met een zorg-
nood situeren. Het is dus belangrijk 
dat alles zoveel mogelijk op eenzelfde 
beleidsniveau wordt geregeld. Denk 
maar aan preventie, curatie en de 
eerste- en tweedelijnszorg.

Welke nieuwe technologie 
verdient de meeste 
ondersteuning?   

DNA-analyse kan tot op zekere hoogte 
helpen om een meer gepersonali-
seerde aanpak van zorg te realiseren. 
Denk maar aan het opvolgen van 
een reactie op bepaalde medicatie, 
een gerichte (kanker)screening of 
bijvoorbeeld risico’s rond een levens-
stijl, … Maar er bestaan nog heel wat 
onopgeloste ethische vraagstukken 
die maatschappelijk moeten worden 
uitgeklaard, voor we DNA-analyse als 
standaard mogen beschouwen. 

Met welke 
gezondheidsprofessionals 
moet de overheid meer 
rekening houden in de 
volgende 5 jaar?   

Om een kwalitatieve gezondheidszorg 
te garanderen, is voldoende capaciteit 
aan zorgpersoneel noodzakelijk. Dit 

vormt dan ook één van de belang-
rijkste uitdagingen van de komende 
legislatuur.  Zorgberoepen waar-
van een tekort dreigt of al bestaat, 
moeten de meeste aandacht krijgen. 
De financiële middelen moeten gaan 
naar die sectoren en disciplines die de 
‘quadruple aim’* doelstellingen in de 
zorg waarmaken. 

*De quadruple aim bestaat uit 4 
doelstellingen: (1) verbeteren van de 
zorg zoals die door het individu wordt 
ervaren; (2) verbeteren van gezond-
heidstoestand op bevolkingsniveau 
met bijzondere aandacht voor toegan-
kelijkheid en sociale rechtvaardigheid; 
(3) meer waarde realiseren voor de 
patiënt op vlak van gezondheid met 
de ingezette middelen; (4) ervoor zor-
gen dat professionelen in de gezond-
heidszorg hun werk op een goede en 
duurzame manier kunnen doen.

Dirk Dewolf
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Je krijgt carte blanche: welke 
concrete maatregel moet 
absoluut het licht zien in de 
volgende regeerperiode? 

De hervorming en financiering van 
het ziekenhuislandschap blijft één 
van de kernprioriteiten in de vol-
gende regeerperiode. Die hervorming 
kan enkel slagen met een budgettair 
meerjarenkader, waarin de strategi-
sche doelstellingen worden gekop-
peld aan budgettaire parameters. Ik 
ben ervan overtuigd dat deze com-
plexe oefening noodzakelijk is. Alleen 
zo kunnen we het ondernemerschap 
bij beheerders van ziekenhuizen en 
hun zorgverleners afstemmen op de 
overheidsdoelstellingen en beschik-
bare zorgbudgetten. De ziekenhuis-
hervorming omvat heel wat aspec-
ten. Denk maar aan het creëren van 
locoregionale ziekenhuisnetwerken 
of het verplaatsen van zorg naar 
andere zorgvormen dan hospitalisa-
tie, maar ook het transparanter en 
kwaliteitsbevorderend maken van de 
financieringssystemen.

Wat wordt het moeilijkste 
dossier volgens u? 

De heroriëntatie van de nomencla-
tuur is een ‘monster van Lochness’ 
dat al decennia lang aansleept. Er 
zijn stappen ondernomen, zoals de 
herwaardering van de huisartsenge-
neeskunde, maar structureel werd nog 
niets aangepakt. Het gaat trouwens 
niet enkel meer om de herijking van 
de nomenclatuur van artsen, maar om 
een hervorming van het financierings-
systeem van zorgverleners. Het doel 
is om een coherent én gemengd finan-
cieringssysteem te ontwikkelen. Een 
systeem dat de prestatiegeneeskunde 
in een kader brengt, zodat principes 
als zorgkwaliteit of samenwerking 
tussen zorgverleners worden geïnte-
greerd. Maar tegelijkertijd moet in dat 
systeem ook plaats zijn voor de posi-
tieve elementen van prestatiebetaling 
zoals hoge productiviteit en toegan-
kelijkheid van onze zorgverleners. Het 
is duidelijk dat een sterk leiderschap 
vanuit de beroepsorganisaties van 
de zorgprofessionals noodzakelijk is. 
Zonder die ondersteuning door de 
administraties en kennisinstellingen 
lukt het niet om deze uitdaging tot 
een goed einde te brengen.

Welke nieuwe technologie 
verdient de meeste 
ondersteuning?  

Ik denk niet aan één nieuwe techno-
logie. Verschillende nieuwe techno-
logieën en ICT-systemen in de zorg 
moeten een coherent kader krijgen. 
Zowel op vlak van beleid, organisatie 

en financiering van zorg, als op vlak 
van dagdagelijks gebruik. De verschil-
lende systemen en technologieën 
moeten met elkaar kunnen interage-
ren, zodat de zorgverleners zien dat 
de voordelen van digitalisering groter 
zijn dan eventuele nadelen. 

Met welke 
gezondheidsprofessionals 
moet de overheid meer 
rekening houden in de 
volgende 5 jaar?  

Recent zijn er nieuwe zorgberoepen 
gecreëerd, zoals klinisch psychologen, 
orthopedagogen, mondhygiënisten, 
… Ook in de toekomst zullen er nog 
nieuwe beroepen bij komen. Het is 
belangrijk dat deze beroepen hun 
plaats krijgen in het zorglandschap en 
dat ze  binnen de ziekteverzekering 
gepast worden gefinancierd. Daar-
naast moet ook het principe van geïn-
tegreerde zorg, waarbij verschillende 
zorgverleners samenwerken voor een 
patiënt, een ondersteunend financie-
ringssysteem krijgen.

Pedro Facon

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

DOSSIER
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Journalisten stellen graag zelf de vragen, maar dat betekent allerminst dat ze geen 
eigen visie hebben. Health Forum draait even de rollen om en polst bij Marc Van 
Impe van Mediquality en Vincent Claes van Le Journal du Médecin naar hun mening 
en prioriteiten voor de gezondheidszorg in de volgende regeerperiode.

2 gezondheidsjournalisten 
aan het woord

Je krijgt carte blanche: welke 
concrete maatregel moet 
absoluut het licht zien in de 
volgende regeerperiode?

Een hervorming van de nomencla-
tuur is absoluut aan de orde. Want de 
huidige versie is niet meer aangepast 
sinds 2000, op de radiotherapie na. 
Daardoor is die nomenclatuur hele-
maal gedateerd en niet aangepast 
aan het huidige referentiekader van 
de medische verstrekkingen. Vooral 
de onderfinanciering van intellectuele 
prestaties als rapporten en doorver-
wijsbrieven opmaken, collega-artsen 
raadplegen, … stuit me tegen de borst. 
Ik ken een neuropsychiater en voor 
dergelijke prestaties houdt ze netto 
zo’n 10 euro over. Sinds de periode 
van Jean-Luc Dehaene als gezond-
heidsminister eind de jaren ’80 is het 
evenwicht tussen de vergoeding voor 
intellectuele en technische prestaties 
volledig zoek, en dat binnen én buiten 
het ziekenhuis.  

Ik kan me trouwens heel goed vinden 
in het cappuccino-model van gezond-
heidseconoom Lieven Annemans. Hij 
pleit voor een basisvergoeding voor 
élke geneeskundige prestatie. En 
naarmate de zorgverlener extra tijd 
investeert en inspanningen levert, 
krijgt hij meer financiële room en cho-
coladeschilfers op zijn koffie. 

Wat wordt het moeilijkste 
dossier volgens u?

Ongetwijfeld de herfinanciering van 
de ziekenhuizen. De huidige minister 
van Volksgezondheid probeert daar 
werk van te maken, maar een men-
taliteitswijziging bij de ziekenhuisdi-
recteurs lijkt nog altijd veraf. Ook bij 
de ziekenhuiskoepel Zorgnet-Icuro 
merk ik geen wil om daar concreet 
iets aan te doen. Kijk naar Nederland, 
daar moeten ziekenhuizen werken met 
een open boekhouding en moeten ze 
verantwoording afleggen aan pati-
entenraden, zorgautoriteiten en het 
ministerie. Er ligt dus nog heel veel 
werk op de plank om tot een transpa-
ranter systeem te komen. 

Welke nieuwe technologie 
verdient de meeste 
ondersteuning? 

We moeten vooral investeren in 
mobiele apps, gecombineerd met 
artificiële intelligentie. Daar liggen 
enorme besparingsmogelijkheden 
voor onze gezondheidszorg. Ik denk 

bv. aan een nieuwe technologie van 
Philips voor diabetici. Het gaat om 
een minuscuul veertje dat onder het 
ooglid wordt aangebracht en constant 
de bloedsuikerwaarden meet. Het 
veertje stuurt die waarden dan door 
naar de smartphone van de patiënt 
én naar de arts of diabeteseducator. 
Die online opvolging en begeleiding 
door mHealth zal in de toekomst een 
heel hoge vlucht nemen en verdient 
alle ondersteuning. Het huidige beleid 
maakt momenteel werk van een wet-
telijk kader rond dergelijke mobiele 
toepassingen en dat juich ik dus toe. 
Maar in de volgende regeerperiode 
zullen we nog een versnelling hoger 
moeten schakelen.

Met welke 
gezondheidsprofessionals 
moet de overheid meer 
rekening houden in de 
volgende 5 jaar? 

Volgens mij moeten we in de eerste 
plaats meer investeren in een pro-
fessionele patiëntenvertegenwoor-
diging. De mensen van het Vlaams 
Patiëntenplatform en het LUSS zijn 
een en al goede wil, maar ze beschik-
ken gewoon niet over de mankracht, 
mogelijkheden en autoriteit om een 
sterke patiëntenvertegenwoordiging 
nog meer ingang te doen vinden in 
onze gezondheidszorg. Het is aan de 
overheid om hiervoor nog extra finan-
ciële middelen vrij te maken. 

Marc Van Impe



Je krijgt carte blanche: welke 
concrete maatregel moet 
absoluut het licht zien in de 
volgende regeerperiode? 

Een maatregel die nog in voorberei-
ding is, maar dringend moet worden 
afgerond: de netwerken en de finan-
ciering van de ziekenhuizen. Maggie 
De Block is goed opgeschoten met dat 
dossier, de ziekenhuizen zijn klaar en 
er is bijna anderhalf jaar aan gewerkt. 
Het aantal netwerken in Vlaanderen, 
Brussel en Wallonië is bepaald. Ieder-
een wacht nu op het groen licht, zodat 
de grote projecten en investeringen 
kunnen beginnen. Een ander luik van 
de hervorming, de laagvariabele zorg, 
ligt ook op schema. De vraag is nu: 
gaat die hele hervorming door? Ik 
hoop dat de volgende minister op de 
ingeslagen weg kan doorgaan en geen 
tabula rasa zal maken. Dat  zou een 
echte verspilling van tijd, energie en 
geld voor de hele sector betekenen.  

Wat wordt het moeilijkste 
dossier volgens u? 

Een dossier dat al even loopt, maar 
waar geen schot in komt: de door 
Maggie De Block gewenste herziening 
van het KB 78 rond de uitoefening van 
de gezondheidszorgberoepen. Om 
een overlast aan werk en burn-out te 
voorkomen in de komende jaren, moe-
ten we vermijden dat de zorgverleners 
te veel hooi op hun vork nemen. Som-
mige huisartsen willen graag een deel 
van hun activiteiten overdragen aan 
een verpleegkundige, zoals er ook ver-
pleegkundigen zijn die  hun werklast 
willen delen met verpleegassistenten. 
Ik observeer de sector al 25 jaar en 
ik stel een duidelijke mentaliteits-
wijziging vast. Enkele jaren geleden 
was het nog taboe om te suggereren 
dat een verpleegkundige bepaalde 
handelingen van een arts zou stellen. 
In andere landen gebeurt dat noch-
tans, kijk naar Engeland. Dit is een 
zeer ingewikkeld dossier: niemand wil 
al te veel verliezen en iedereen wil 
iets binnenrijven. Het dossier is des te 
complexer, omdat er ook raakvlakken 
zijn met onderwijs en opleiding. 

Welke nieuwe technologie 
verdient de meeste 
ondersteuning?  

De ‘telegeneeskunde’, in de ruimste 
zin van het woord. De mogelijkheid 
om bepaalde diagnoses of tests op 
afstand uit te voeren. Er bestaan al 
enkele projecten. Een arts in Floren-
ville bv. die aan teleconsultatie voor 
rusthuizen doet: vanuit zijn spreek-
kamer kan hij een pre-consultatie 
met de patiënt doen om te zien of 

hij zich al dan niet naar het rusthuis 
moet haasten. Een ander voorbeeld 
zijn de ambulanciers van het Zie-
kenhuis André Renard in Herstal: zij 
beschikken over een ‘intelligente bril’ 
en staan in direct contact met een 
arts die hen kan adviseren over de 
handelingen die ze moeten stellen en 
de producten die ze moeten toedie-
nen. Dit systeem bestaat al meer dan 
een jaar en de  meerwaarde voor de 
patiënten is duidelijk. Teleconsultatie-
systemen bestaan ook, maar er is nog 
geen terugbetaling zoals in Frankrijk.

Met welke 
gezondheidsprofessionals 
moet de overheid meer 
rekening houden in de 
volgende 5 jaar?  

Al de zorgverleners die intellectu-
ele prestaties stellen: huisartsen, 
geriaters, psychiaters, … Zij zijn lang 
stiefmoederlijk behandeld en niet 
genoeg opgewaardeerd. Dat geldt 
ook voor de thuisverpleegkundigen. 
Het zijn de technische prestaties die 
geld opbrengen.  De artsensyndica-
ten vragen al jaren een opwaardering 
van de intellectuele prestatie. In de 
medische wereld zijn de inkomensver-
schillen namelijk vrij groot: veel hangt 
af van de  specialisatie, het geslacht, 
de leeftijd, intellectuele of technische 
prestaties, … Een opwaardering van de 
intellectuele prestaties zou deze kloof 
kunnen verkleinen.   

DOSSIER

Vincent Claes
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De laatste jaren heeft de chirurgie al 
een enorme evolutie doorgemaakt, 
maar we zijn nog lang niet aan het 
einde van de zoektocht naar innova-
tieve technieken. Hoe kunnen we in 
de toekomst chirurgie nog veiliger en 
efficiënter maken? Een belangrijke rol 
lijkt weggelegd voor robots. Gewone 
stervelingen begrijpen natuurlijk 
weinig van al die technische snuf-
jes in operatiekwartieren, maar ook 
voor de chirurgen komt er meer en 
meer technische kennis bij kijken. En 
die kennis doen ze op in het Oost-
Vlaamse Melle. Een kleine gemeente 
tussen Aalst en Gent, die intussen is 
uitgegroeid tot het wereldcentrum van 
de robotchirurgie.

Orsi Academy

In september 2018 opende langs de 
E40 de Orsi Academy, een innovatie-
centrum voor robotchirurgie. Jaarlijks 
zullen zo’n 3.500 chirurgen er leren 
hoe ze met hoogtechnologische 
apparatuur kunnen werken. Multina-
tionals krijgen er ook de kans om hun 
technische apparatuur te ontwikkelen 
en te exposeren. Initiatiefnemer is 
Prof. dr. Alex Mottrie, uroloog en pio-
nier in de robotchirurgie. Hij was een 
van de eerste chirurgen in België die 
operaties uitvoerde met een robot. In 
1999 had het OLV-ziekenhuis in Aalst, 
onder leiding van toenmalig Medisch 
Directeur dr. Geert Vandenbroucke, de 

tweede robot van Europa aangeschaft. 
“Die was bedoeld voor hartchirur-
gie, maar na verloop van tijd bleek 
dat de robot betere indicaties had 
in de urologie”, zegt Vandenbroucke. 
“Zo kwam Alex in 2009 als uroloog 
bij ons terecht. Hij heeft bij ons de 
robotchirurgie als een van de eersten 
ter wereld ontwikkeld. Zo kreeg het 
robotverhaal een boost. Intussen 
behoort ons ziekenhuis op sommige 
vlakken bij de top 5 van de wereld.”

Belang van goede opleiding

Alex Mottrie moest zelf leren hoe hij 
met de robot kon werken. “Samen 
met de ontwikkelaar heb ik alle 

De technische evolutie kent geen grenzen, ook niet in de medische wereld. Hoewel 
robots nu nog erg duur en ingewikkeld zijn, lijkt voor robotchirurgie een gouden 
toekomst weggelegd in onze gezondheidszorg. “In de komende tien jaar zal de 
chirurgie meer evolueren dan in de afgelopen honderd jaar”, zegt Prof. Alex 
Mottrie, uroloog en pionier in robotchirurgie.

Robotchirurgie: “We staan nog maar 
aan de wieg van een hele evolutie”

18
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knopjes en snufjes zelf onder de knie 
moeten krijgen. Ik heb een tijdlang 
op lijken geoefend en heb zelf alles 
moeten ontdekken.” Nu zet Mottrie 
zijn schouders onder de Orsi Aca-
demy, zodat chirurgen op hun beurt 
met de robots leren werken. “Het is 
onze bedoeling om chirurgen goed 
met innovatieve producten te leren 
werken”, zegt Mottrie. “Onlangs was 
er in het Verenigd Koninkrijk nog veel 
ophef rond een thoraxchirurg die met 
een robot moest werken en zei dat hij 
geen opleiding nodig had. Tijdens de 
operatie ontstond een complicatie en 
de chirurg wist niet hoe hij dat met 
de robot moest oplossen. De patiënt 
overleed in het operatiekwartier. Dat 
is vreselijk”, zegt Mottrie. “Ongetraind 
werken met een robot is zoals viool 
spelen zonder muziekles. Geef mij een 
prachtige Stradivarius, maar je zou 
weglopen wanneer ik er begin op te 
spelen.” 

Wie wél opgeleid is om met robots te 
werken, zal volgens Mottrie betere 
resultaten boeken. “De robot biedt 
een enorme meerwaarde binnen de 
chirurgie. Zo kan je heel makkelijk 
kijkoperaties uitvoeren zonder een 
echte snede te moeten maken. De 
robot werkt veel preciezer: die heeft 
twee gewrichtjes, waarmee je alle 
richtingen uit kan draaien. De robot 
werkt ook geminiaturiseerd: wanneer 
ik in de ruimte een beweging maak, 
wordt dat drie tot vijf keer verkleind in 
het lichaam. Zo kan je met een draadje 
van twee centimeter een knoop 
maken, wat je met de blote hand bijna 
niet kan”, aldus Mottrie. “De robot laat 
je ook toe om plaatsen binnen het 
lichaam te bereiken, waar je met de 
hand nooit zou kunnen werken”, vult 
dr. Geert Vandenbroucke aan.

Potentiële winst voor de 
gezondheidszorg

Toch is er nog een groot obstakel om 
van robotchirurgie de norm te maken. 
De apparatuur is vooralsnog erg duur. 
“Maar in zijn totaliteit zou robot-
chirurgie winstgevend kunnen zijn”, 
zegt Vandenbroucke. “Als dr. Mottrie 
een prostaatoperatie uitvoert en de 
patiënt na drie dagen al naar huis kan, 
terwijl dat bij een klassieke operatie 
zeven tot tien dagen duurt, daalt de 
kost van het ziekenhuisverblijf.”

“Daarom is training enorm belangrijk”, 
zegt Mottrie. “Een goed getrainde 
chirurg kan met de robot opera-
ties uitvoeren zonder complicaties, 
waardoor de hele ingreep uiteindelijk 
goedkoper wordt. In de Verenigde 
Staten wordt de kost van alle chirurgie 
geschat op 170 biljoen dollar, waarvan 
21 miljoen dollar het gevolg is van 
complicaties. Bij een liesbreukopera-
tie heb je bv. één kans op zes op een 
complicatie, met hogere kosten tot 
gevolg. Langere werkonbekwaamheid, 

heropname, een nieuwe ingreep, 
bloedtransfusie, wondzorg, thuisver-
pleging en kinesitherapie, … Als je dat 
allemaal optelt, komt het gebruik van 
een robot goedkoper uit. Wij willen de 
overheden aantonen dat innovatieve 
apparatuur in de juiste handen een 
winst kan zijn voor de gezondheids-
zorg, zelfs als die apparatuur een 
stevig prijskaartje heeft.” 

En in de toekomst?

Volgens Geert Vandenbroucke heb-
ben ziekenhuizen er baat bij om te 
investeren in innovatieve apparatuur. 
“Stilstaan is achteruitgaan. Als je niet 
investeert, terwijl je de mensen hebt 
om ermee te werken, zal je ook je 
patiëntenpopulatie zien verminderen. 
Als ziekenhuis ben je verplicht om te 
investeren in moderne gezondheids-
zorg. Je kan niet in alles de beste zijn, 
maar je kan je wel specialiseren. In 
tijden van beperkte middelen is het 
echter nodig om de juiste keuzes te 
maken.” 

Mottrie en Vandenbroucke zijn ervan 
overtuigd dat dit nog maar het begin 
van een medische evolutie is. “We 
staan nog maar aan de wieg”, zegt 
Mottrie. “Nu beschikken we al over 
een robot voor chirurgie, maar we zijn 
niet ver van robots voor darmonder-
zoeken en andere ingrepen. Er bestaat 
zelfs al een robot die bij longkanker-
patiënten een biopsie kan nemen.” 

Toch zal de menselijke factor volgens 
beide dokters nooit uit de chirurgie 
verdwijnen. “Een zelfstandige robot is 
niet voor morgen”, zegt Vandenbroucke. 
“Maar de komende tien jaar zal de chi-
rurgie meer evolueren dan de voorbije 
honderd jaar”, aldus Mottrie.

DIETER HAUTMAN

“Ongetraind werken 

met een robot is zoals 

viool spelen zonder 

muziekles.” 

Alex Mottrie

FORUM ZORGVERLENERS
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3 keer meer risico op 
zwangerschap bij  
RVV-statuut

In 2016 werden 9 op de 1.000 jonge 
vrouwen van 14 tot 20 jaar zwanger. Bij 
de minderjarige meisjes in de school-
gaande leeftijd (14-17 jaar) ging het om 
3 op de 1.000 (3 keer minder dan in de 
leeftijdsgroep van 14 tot 20 jaar). Met 
die cijfers doet België het relatief goed 
in vergelijking met andere geïndustria-
liseerde landen. 

Figuur 1 toont aan dat het aantal en 
het aandeel van de jonge zwangere 
vrouwen geleidelijk toeneemt met 
de leeftijd. We merken ook op dat 

meisjes die de verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming (RVV) genieten, 
3 keer meer kans hebben om zwan-
ger te worden dan  meisjes die daar 
geen recht op hebben. 0,24% van de 
15-jarige meisjes met het RVV-statuut 
bleek zwanger te zijn in 2016, terwijl 
dit percentage bij de meisjes zonder 
RVV-statuut beperkt bleef tot 0,10%. 
Dat verschil is nog groter bij jonge 
vrouwen van 20 jaar: 5,75% met het 
RVV-statuut, tegenover 1,86% zonder 
het RVV-statuut.

Deze bevindingen bevestigen de resul-
taten van andere studies die al een 
duidelijk verband aantoonden tussen 
een vroege zwangerschap en een 

precaire socio-economische situatie, 
vroegtijdig afhaken op school of lage 
toekomstverwachtingen.

Evolutie van de 
zwangerschap

Figuur 2 laat zien dat het merendeel 
van de zwangerschappen bij meisjes 
ouder dan 16 jaar die de verhoogde 
verzekeringstegemoetkoming (RVV) 
krijgen, ook uitmonden in een beval-
ling. Bij die jonge vrouwen in precaire 
situaties resulteren meer dan 5 op de 
10 zwangerschappen in een bevalling. 
Bij jonge vrouwen die geen verhoogde 
tegemoetkoming krijgen, is het pas 
vanaf de leeftijd van 20 jaar dat de 

Zwangerschap en anticonceptie  
bij jonge vrouwen

Tijdens de puberteit ontwikkelen jongeren hun persoonlijkheid en bouwen ze hun 
identiteit op. Ook hun seksualiteit ontwaakt in die periode. Dat kan een bron van 
plezier zijn, maar ook van risico’s. Vanwege die mogelijke impact op de gezondheid, 
focust de nieuwste studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen op de seksualiteit 
van jonge vrouwen in België. 

Figuur 1: Aantal en percentage jonge zwangere vrouwen volgens leeftijd en statuut ‘rechthebbende of niet op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV)’
 (Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2016)

 RVV niet-RVV RVV niet-RVV RVV niet-RVV RVV niet-RVV RVV niet-RVV RVV niet-RVV RVV niet-RVV
 14 jaar 15 jaar 16 jaar 17 jaar 18 jaar 19 jaar  20 jaar

6,0%

5,0%

4,0%

3,0%

2,0%

0,00% 0,02% 0,24% 0,10%

0 2

1,0%

0,0%

250

200

150

100

50

0
5 12

0,69%

0,24%13
28

1,90%

0,54%
36

64

2,41%

0,84%
49

96

4,56%

1,07%

98

120

5,75%

1,86%

122

212

%
 z

w
an

ge
rs

ch
ap

pe
n

aa
nt

al
 z

w
an

ge
rs

ch
ap

pe
n



21

STUDIE

helft van de zwangerschappen door-
loopt  tot de bevalling (49%).
 
Zwangerschapsafbreking komt zeer 
vaak voor bij meisjes jonger dan 
19 jaar. Het gaat dan voornamelijk 
om zwangerschapsonderbrekingen, 
gepland en uitgevoerd in een abor-
tuscentrum/centrum voor gezinsplan-
ning. Opvallend: dergelijke geplande 
abortussen komen minder vaak voor 
bij jonge zwangere vrouwen in moei-
lijke socio-economische situaties 
(rechthebbenden op het RVV-statuut). 
Deze resultaten en bevindingen sluiten 
helemaal aan bij de wetenschappelijke 
literatuur*.

Chlamydia = meest 
voorkomende soa

In België krijgen jonge vrouwen onder 
de 21 jaar vanuit de verplichte ziekte-
verzekering een bijkomende tege-
moetkoming van 3 euro per maand 
voor bepaalde anticonceptiemiddelen, 
bovenop de klassieke tegemoetko-
ming voor alle vrouwen (ongeacht hun 
leeftijd). Voor de morning-afterpil en 
spiraaltjes kent de ziekteverzekering 
alleen een tegemoetkoming toe aan 
vrouwen jonger dan 21 jaar. Daarmee is 
de financiële drempel voor de meeste 
terugbetaalde anticonceptiemiddelen 
laag. Op die manier wil de overheid de 

toegankelijkheid van deze middelen 
verbeteren en ongewenste zwanger-
schappen bij jongeren voorkomen. 
Ter herinnering: hormonale anticon-
ceptiemiddelen en intra-uteriene 
middelen kunnen een ongewenste 
zwangerschap voorkomen, maar 
beschermen niet tegen seksueel 
overdraagbare aandoeningen (soa's). 
De enige effectieve bescherming 
tegen dergelijke besmettingen en 
ziektes is het condoom. De nationale 
en regionale gegevens van het net-
werk van microbiologische laboratoria 
en het nationaal referentiecentrum 
wijzen erop dat chlamydia de meest 
voorkomende soa in België is. In 2016 

Figuur 2: Resultaat van de bevallingen volgens leeftijd en statuut ‘rechthebbende of niet op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV)’   
(Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2016)
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bedroeg het aantal gemelde besmet-
tingen bij jonge vrouwen van 15 tot 19 
jaar 650. Het aantal gevallen van chla-
mydia gaat overigens al in stijgende 
lijn sinds 2002, vooral bij vrouwen van 
15 tot 29 jaar. Bij deze leeftijdsgroep 
gaat het om een verzesvoudiging tus-
sen 2002 en 2016. 

De cijfers in onze studie hebben 
betrekking op jonge vrouwen die 
een voorgeschreven en terugbetaald 
anticonceptiemiddel gebruiken om een 
ongewenste zwangerschap te voorko-
men, maar dat niet effectief is tegen 
soa’s. Het is echter belangrijk om te 
vermelden dat sommige hormonale 
anticonceptiemiddelen ook kunnen 
worden voorgeschreven voor een 
andere indicatie als acne, overbeharing 
en de hormooncyclusregeling. Helaas 
kunnen we met onze administratieve 
gegevens niet precies weten wat de 
juiste indicatie van deze geneesmid-
delen is. Het aantal en het percen-
tage jonge meisjes dat anticonceptie 
gebruikt, worden in onze studie dus 
overschat.

Meisjes met RVV-
statuut nemen minder 
anticonceptiva

Figuur 3 toont aan dat het aantal en 
het aandeel jonge vrouwen dat anti-
conceptie gebruikt, toeneemt met de 
leeftijd: van 1 op de 20 meisjes van 14 

jaar naar 1 op de 2 meisjes van 18 jaar 
en bijna 2 op de 3 meisjes van 20 jaar.
Van de meisjes ouder dan 15 jaar die 
voorgeschreven en terugbetaalde 
anticonceptiva gebruiken, bedraagt 
het aandeel van meisjes zonder 
verhoogde tegemoetkoming bijna 
50% méér dan het aandeel die wel de 
verhoogde tegemoetkoming genieten. 
Met andere woorden, het lijkt erop dat 
jonge vrouwen in moeilijkere financiële 
omstandigheden vaker geen anticon-
ceptiemiddel gebruiken. We moeten dit 
resultaat wel met de nodige omzich-
tigheid benaderen, aangezien we geen 
gegevens hebben over het gebruik van 
condooms of andere voorbehoeds-
middelen die verspreid worden via 
andere kanalen als de centra voor 
gezinsplanning. 

Niettemin bevestigen deze cijfers de 
resultaten van andere studies die aan-
tonen dat vrouwen in precaire situaties 
minder vaak  anticonceptiemiddelen 
gebruiken. Nochtans zijn alle betrouw-
bare anticonceptiva op voorschrift 
beter terugbetaald voor meisjes en 
jonge vrouwen jonger dan 21 jaar sinds 
de wet van maart 2004, die tot doel 
had "ongewenste zwangerschappen 
onder jongeren tegen te gaan door de 
toegang tot voorbehoedsmiddelen te 
verbeteren". Ze mogen sindsdien zelfs 
gratis en anoniem worden afgeleverd 
aan minderjarigen in centra voor 
gezinsplanning. Onze bevindingen 

onderstrepen dat het belangrijk is om 
meisjes en jonge vrouwen te blijven 
informeren over de middelen om toe-
gang te krijgen tot anticonceptie.

Conclusies

• 9 op de 1.000 jonge vrouwen van 
14 tot 20 jaar zijn in 2016 zwanger 
geworden. Hiervan zijn er 4 beval-
len en de andere 5 zwangerschap-
pen werden beëindigd (geplande 
zwangerschapsonderbreking of 
miskraam).

• Het risico om op jonge leeftijd 
zwanger te worden, is relatief hoger 
bij vrouwen in precaire socio-eco-
nomische situaties dan bij andere 
jonge vrouwen. 2,2% van de jonge 
vrouwen met het RVV-statuut werd 
in 2016 zwanger, tegenover 0,7% van 
de vrouwen zonder dit statuut.

• Jonge vrouwen met het RVV-statuut 
laten minder vaak een geplande 
zwangerschapsonderbreking uitvoe-
ren dan andere vrouwen.

• Jonge vrouwen in moeilijkere finan-
ciële omstandigheden blijken min-
der vaak anticonceptie te gebruiken, 
ondanks een betere terugbetaling 
van anticonceptie voor vrouwen 
jonger dan 21 jaar.

GÜNGÖR KARAKAYA EN EVA VON RAUCH
Studiedienst van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen

Figuur 3: Gebruik van anticonceptiemiddelen, terugbetaald door de ziekteverzekering volgens leeftijd en statuut ‘rechthebbende of niet op de verhoogde  
verzekeringstegemoetkoming (RVV)’ (Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2016)
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STUDIE

Belang van een goede seksuele opvoeding

Met een extra terugbetaling voor anticonceptiemiddelen 
voor jonge vrouwen onder de 21 jaar doet de overheid 
al een inspanning om ongewenste zwangerschappen te 
voorkomen. De resultaten van onze studie tonen echter 
aan dat het nodig is om die inspanningen verder te zet-
ten. Zowel op school als thuis hebben jongeren nood aan 
een goede seksuele opvoeding, waardoor ze:

- hun lichaam leren kennen en openlijk en met weder-
zijds respect kunnen praten over hun seksualiteit 

-  goed met elkaar leren omgaan op vlak van relaties 
en seks (zelfrespect, geen seks zonder wederzijdse 
toestemming, …)

-  hun seksualiteit veilig kunnen ontdekken, door goed 
op de hoogte te zijn over het gebruik van anticon-
ceptiemiddelen, zowel hormonale als intra-uteriene 
middelen en condooms. Zeker aangezien die laat-
ste de enige doeltreffende manier zijn om soa’s te 

voorkomen, vooral bij seks met een nieuwe partner of 
meerdere partners

Extra aandacht voor jonge vrouwen  
uit kwetsbare milieus

Uit onze cijfers blijkt duidelijk dat jonge vrouwen uit 
kwetsbare milieus (recht op de verhoogde tegemoetko-
ming) een groter risico lopen om zwanger te worden en 
dus ook minder vaak contraceptiemiddelen gebruiken. 
Het is duidelijk dat zij een bijzondere aandacht verdie-
nen. Want aan een vroeg moederschap zijn niet alleen 
bepaalde medische risico’s verbonden, maar ook andere 
gevolgen als een kleinere kans op hogere studies, hech-
tingsproblemen met het kind, groter risico op stress, 
angst en depressie, … Het is belangrijk om aan hun 
gezondheidswijsheid te werken, zodat ze hiervan op de 
hoogte zijn en goed beseffen dat bepaalde anticoncep-
tiemiddelen heel goedkoop tot zelfs bijna gratis zijn. 

Aanbevelingen van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Methodologie
Deze studie richt zich op het gebruik van anticonceptiemiddelen en het aantal  zwangerschappen bij jonge meisjes 
van 14 tot 20 jaar. We hebben ons gebaseerd op geanonimiseerde terugbetalingsgegevens uit de administratieve 
databanken van de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Deze databanken bevatten informatie over de:

-  voorgeschreven anticonceptiemiddelen die terugbetaald worden door de ziekteverzekering en in 2016 afgele-
verd werden aan jonge vrouwen, aangesloten bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Zijn dus niet inbegrepen: de 
anticonceptiemiddelen die de ziekteverzekering niet terugbetaalt (zoals condooms) en de anticonceptiemiddelen 
die andere kanalen verspreiden (bv. de centra voor gezinsplanning)

-  zwangerschappen, geïdentificeerd aan de hand van de datum van de bevalling, geplande zwangerschapsafbre-
king (in een abortuscentrum, centrum voor gezinsplanning of het ziekenhuis) of miskraam, die in 2016 geregis-
treerd staan in de terugbetalingsgegevens van de ziekteverzekering

Aangezien een groot deel van de miskramen (namelijk de spontane) niet in onze databanken voorkomt, baseren we 
ons op wetenschappelijk werk om onze gegevens aan te vullen. De wetenschappelijke literatuur schat dat ongeveer 
15% van alle zwangerschappen uitmondt in een miskraam. Zwangerschappen die niet kunnen worden geïdentifi-
ceerd door een bevalling, miskraam of vrijwillige zwangerschapsafbreking buiten het officiële Belgische circuit, 
behoren niet tot de administratieve gegevens van de ziekenfondsen.

* 
- Adolescent Pregnancy, Birth, and Abortion Rates Across Countries: Levels and Recent Trends (Gilda Sedgh, Sc.D., Lawrence B. Finer, Ph.D., Akinrinola Bankole, Ph.D., 

Michelle A. Eilers, and Susheela Singh, Ph.D. The Journal of Adolescent Health, 2015, 56(2): 223–230)
-  Adolescent Pregnancy Issues in Adolescent Health and Development, World Health Organization, Geneva, 2004.
-  Teenage Pregnancies: A Worldwide Social and Medical Problem, An Analysis of Contemporary Social Welfare Issues (Sylvia Kirchengast, 2016, p.13-19)
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Uitdagingen voor de  
Afrikaanse ziekenfondsen 

In november 2018 trokken de Onafhankelijke Ziekenfondsen naar Benin en Togo, 
in het kader van hun partnership met de ngo Louvain Coopération. Op de agenda: 
de balans van het voorbije jaar, een gesprek over de verklaring van Lomé, de 
voorbereiding van een preventieproject en de ziekenfondsdagen aan de universiteit 
van Lomé.

Christian Horemans, expert Interna-
tionale Zaken bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen, vertrok naar Cotonou 
in Benin om er het team van Lou-
vain Coopération te ontmoeten. Het 
moment bij uitstek om de stand van 
zaken op te maken van de ledencam-
pagne van de Afrikaanse ziekenfond-
sen in 2018.

Verklaring van Lomé

Tweede punt op de agenda: de voor-
bereiding van de conferentie van 
Lomé in Togo, die al plaatsvond op 22 
en 23 januari 2019. De Onafhankelijke 
Ziekenfondsen bereidden de ronde-
tafelgesprekken over de verplichte 
aansluiting bij een ziekenfonds voor. 
Ter herinnering: in West-Afrika is de 
aansluiting bij een ziekenfonds niet 
verplicht, maar vrijwillig. Dat maakt 
het voor de Afrikaanse ziekenfond-
sen moeilijker om zich verder te 
ontwikkelen.
Christian Horemans kon met heel wat 
‘mutualisten’ uit Benin samenwerken 

aan de verklaring van Lomé, een 
politiek pamflet met een aantal eisen 
van de Afrikaanse ziekenfondsen voor 
hun toekomst. De Afrikaanse zieken-
fondsen kunnen een waardevolle 
partner zijn in de ontwikkeling van 
een nationale ziekteverzekering, iets 
wat vandaag op de agenda staat in 
vele Afrikaanse landen. Maar hiervoor 
hebben ze wel politieke erkenning en 
financiële steun nodig van de Afri-
kaanse overheden. 

Ziekenfondsdagen aan de 
universiteit van Lomé

Gedurende 2 dagen waren er ver-
schillende stands te bezoeken op 
de ziekenfondsdagen. Zo konden de 
Afrikaanse ziekenfondsen uit verschil-
lende streken zich in de kijker zetten 
en benadrukken hoe belangrijk de 
aansluiting bij een ziekenfonds is. Er 
was ook een stand waar de studenten 
van de universiteit van Lomé zich kon-
den laten testen op hiv en hepatitis B. 
Die stand had veel succes, wat het 

grote belang van preventiecampagnes 
nogmaals bewijst.
Murielle Lona, coördinatrice Studies 
en Innovatie bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen, was als spreker uitge-
nodigd in Togo. Ze gaf een debriefing 
van onze studie over de toekomst 
van de ziekenfondsen in Benin en 
Togo. Ze stelde er ook verschillende 
samenwerkingsmogelijkheden tussen 
de ziekenfondsen en de universiteiten 
voor. 

Gebrek aan financiering

De Afrikaanse ziekenfondsen houden 
zich vandaag niet bezig met preventie. 
De ziekenfondsbijdragen gaan vooral 
naar dringende behandelingen, terwijl 
chronische ziektes buiten de boot 
vallen.  Chronische ziektes beteke-
nen namelijk een goede opvolging 
en hogere uitgaven. “De Afrikaanse 
ziekenfondsen hebben niet voldoende 
financiële middelen om die hand-
schoen op te nemen”, legt Murielle 
Lona uit.
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PARTNERSHIP

Als de Afrikaanse ziekenfondsen de 
bijdragen zouden verdubbelen, zou 
een aantal mensen de aansluiting 
hoogstwaarschijnlijk niet vernieuwen. 
En dat terwijl de ziekenfondsen van-
daag al alle zeilen moeten bijzetten 
om leden aan te trekken. 

Belang van 
preventieprojecten 

Toch hebben preventiecampagnes een 
grote meerwaarde, en daarom gaan 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen en 
Louvain Coopération hier samen rond 
werken.  “Het project is behoorlijk 
complex. We doen aan sensibilisering, 
maar tegelijk kunnen we de medische 
kosten nog niet terugbetalen omdat 

de ziekenfondsen er de middelen 
niet voor hebben”, vertelt Christian 
Horemans. 

Chronische ziektes vormen in Afrika 
een bijna even groot probleem als 
in onze Westerse maatschappij. “We 
proberen gezondheidspreventie te 
promoten als een plicht of taak die 
het ziekenfonds ook zou kunnen 
uitvoeren. Dit project is een eerste 
ervaring waaruit we lessen kunnen 
trekken voor nieuwe initiatieven rond 
preventie voor de lokale bevolking.”

Toekomstige samenwerking

Al bijna 13 jaar lang diepen de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen hun 

partnership met Louvain Coopéra-
tion verder uit. De samenwerking 
is ondertussen verlengd tot 2021 
en de vertrouwensband tussen de 
twee organisaties is sterker dan ooit. 
De komende jaren zullen we verder 
werken aan de versterking van de 
mutualistische beweging in Benin en 
Togo en de toegang tot kwaliteitsvolle 
medische verzorging.

ASHLEY HENNIXDAL

Nieuw project rond preventie in Benin 
Ook in Afrika vormen chronische ziektes een enorme uitdaging voor de 
volksgezondheid. Volgens de International Diabetes Federation zal het 
aantal diabetici in Afrika tussen 2013 en 2035 toenemen met 110%, 
tegenover 22% in Europa. Aangezien de Afrikaanse overheden weinig 
preventiemaatregelen nemen, kunnen de jonge Afrikaanse zieken-
fondsen hierin een belangrijke rol spelen volgens de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen. Zij hebben namelijk een rechtstreeks contact met hun 
leden en een sterke band met de medische centra. 

Daarom slaan de Onafhankelijke Ziekenfondsen en hun partner 
Louvain Coopération de komende 3 jaar de handen in elkaar rond een 
nieuw preventieproject in Benin. We krijgen hiervoor financiële steun 
van Wallonie-Bruxelles International (WBI). Concreet zullen we in de 
streek van Atacora de ziekenfondsen begeleiden bij de ontwikkeling 
van een preventiemechanisme en een niet-medische behandeling 
voor mensen met diabetes en een hoge bloeddruk. Een bijzondere 
aandacht gaat daarbij uit naar zwangere vrouwen. Naast het organi-
seren van screenings zullen de ziekenfondsen de lokale bevolking ook 
meer sensibiliseren rond een gezonde levensstijl.

 “We proberen 

gezondheidspreventie 

te promoten als een 

taak die de Afrikaanse 

ziekenfondsen ook 

zouden kunnen 

uitvoeren.”

Christian Horemans
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Door de federale en regionale verkiezingen in ons eigen land zouden we het bijna 
vergeten, maar in mei 2019 staan ook de Europese verkiezingen op de agenda. Hoe 
moet de Europese Unie in de komende jaren de gezondheid en sociale bescherming 
van haar burgers optimaal verdedigen? In een memorandum leggen de Belgische 
ziekenfondsen hun prioriteiten op tafel. 

Een sociaal Europa  
dat gezondheid centraal stelt

Als het over gezondheid gaat, valt 
het woord ‘Europa’ niet al te vaak. 
Ten onrechte. Want meer dan ooit 
heeft de Europese Unie een impact 
op thema’s als gezondheidszorg, 
sociale bescherming en gezond-
heidspromotie. Zo moeten Europese 
lidstaten bijvoorbeeld meer en meer 
rekening houden met de aanbeve-
lingen van het Europese semester, 
met het oog op financieel duurzame 
en efficiënte ziekteverzekeringen en 
gezondheidszorgsystemen. 
Maar Europa speelt ook een belang-
rijke rol in andere domeinen die een 
impact hebben op onze gezondheid. 
Denk maar de gevolgen van de kli-
maatverandering en milieuvervuiling. 
En dan zijn er nog de vrijhandelsak-
koorden die ons gezondheidsbeleid 
kunnen beïnvloeden. Kortom, als het 
over onze gezondheid gaat, kunnen 
we niet om Europa heen. 

Gezondheid als centraal 
bevoegdheidsdomein

Binnen de Europese Commissie houdt 
een apart directoraat-generaal zich 
uitsluitend met gezondheid en voed-
selveiligheid bezig. Geen overbodige 
luxe, maar niettemin gaan meer en 
meer stemmen op om het domein 
‘Gezondheid’ te versnipperen over 

de andere bevoegdheidsdomeinen. 
De Belgische ziekenfondsen stellen 
zich ernstige vragen bij de mogelijke 
schrapping van dit directoraat-gene-
raal. Wie zal dan nog de gezondheid 
van de Europese burgers verdedigen? 
Lopen we niet het gevaar dat andere 
belangen zullen primeren en de 
gezondheidsaspecten op het achter-
plan verzeild zullen raken? Hebben 
we niet net meer nood aan Europese 
samenwerking om de huidige en toe-
komstige uitdagingen aan te pakken? 
In hun memorandum roepen de Belgi-
sche ziekenfondsen op om een apart 
directoraat-generaal voor gezondheid 
en voedselveiligheid te behouden in 
de komende legislatuur. 

Welke prioriteiten?

Hoe kunnen we ervoor zorgen dat 
Europa de gezondheid en sociale 
bescherming van haar burgers cen-
traal stelt de komende jaren? In hun 
memorandum leggen de Belgische 
ziekenfondsen de klemtoon op:
• … een sociaal Europa dat inzet op 

het wegwerken van ongelijkheden 
door o.a. de concretisering van de 
Europese pijler van sociale rechten

• … een sterke sociale Europese eco-
nomie, met daarin een erkenning 
van de rol van de ziekenfondsen

• … handelsverdragen die transpa-
rant tot stand komen en het Euro-
pese sociale model en de mensen-
rechten respecteren

• … een digitale agenda die innovatie 
aanmoedigt en efficiënte, toegan-
kelijke gezondheidssystemen in 
verandering ondersteunt

• … een Europees beleid dat de lid-
staten aanmoedigt om de volksge-
zondheid met preventie en gezond-
heidspromotie verder te versterken

• … een Europese samenwerking 
gericht op het garanderen van de 
financiële toegankelijkheid van 
geneesmiddelen

In samenwerking met de Association 
Internationale de la Mutualité (AIM), 
die de belangen van de Europese 
ziekenfondsen behartigt, zullen de 
Belgische ziekenfondsen zich de 
komende maanden en jaren inzetten 
om deze prioriteiten hoog op de Euro-
pese agenda te krijgen en te houden. 
En natuurlijk ook bij te dragen tot de 
verwezenlijking ervan. 

CHRISTIAN HOREMANS
christian.horemans@mloz.be 
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We zoeken voor onze medische kabinetten in Oost-Vlaanderen (Gent & Sint-Niklaas) 
en voor de Nederlandstalige vleugel van onze Brusselse kabinetten 

(Ganshoren en Brussel-Centrum) verschillende

Adviserend Artsen
UW FUNCTIE
Als adviserend arts is contact met patiënten zeer belang-
rijk. Uw functie omvat voornamelijk:

 De evaluatie van arbeidsongeschiktheid: de mogelijk-
heden voor professionele re-integratie analyseren in 
overleg met de betrokken partners zoals huisartsen, 
arbeidsartsen, VDAB, Actiris, Forem, enz. 

 Patiënten adviseren en informeren over hun rechten 
in het kader van de verplichte verzekering.

UW PROFIEL
 U bent arts.

 U legt gemakkelijk contact en bent geboeid door de 
medische en sociale problemen van de patiënten.

 U hebt voldoende managementcompetenties om met 
het administratief en paramedisch personeel samen 
te werken.

 U hebt een zekere klinische ervaring.

 Een opleiding in verzekeringsgeneeskunde of een 
andere bijkomende specialisatie is niet vereist, maar 
wel een pluspunt (u krijgt een specifieke en perma-
nente opleiding en wordt begeleid op het terrein).

 U bent flexibel en werkt graag in team.

 U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands en 
een goede (voor Gent/Sint-Niklaas) tot uitstekende 
(voor Ganshoren/Brussel-Centrum) kennis van het 
Frans.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?
Ga naar onze website (www.mloz.be/jobs), klik op de functie adviserend arts  
van uw keuze en laad uw CV en motivatiebrief op.

Bekijk de getuigenis van onze collega om meer te weten te komen  
over de functie van adviserend arts:  www.mloz.be/nl/adviserend-arts

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
groepeert 5 ziekenfondsen (OZ, Omnimut, Partenamut, Freie Krankenkasse, Partena Ziekenfonds). 

Deze pluralistische en onafhankelijke groep verzekert momenteel meer dan 2 miljoen mensen.



Doe een beroep op onze Complaints Manager!

Een klacht  
indienen?

Wie kan een beroep doen op de Complaints Manager?
Iedereen! Of u nu lid bent van een Onafhankelijk Ziekenfonds 
of niet. 

Wanneer kan de Complaints Manager u helpen? 
Als u niet tevreden bent met een handeling, een 
verstrekking of een dienst van de Landsbond of  
een van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Klop eerst aan bij uw eigen ziekenfonds
Voor u een klacht indient, richt u zich in eerste 
instantie tot de dienst of de beheerder die belast 
is met uw dossier. In de meeste gevallen kan 
hier al een oplossing gevonden worden voor uw 
probleem, zonder dat u de klachtenprocedure 
moet activeren. Bent u nog altijd niet tevreden 
over de verleende dienst? Dien dan een 
schriftelijke klacht in bij de Complaints Manager.

Bent u een zorgverlener, een zorginstelling, een verzekerde of 
een gewone burger? En bent u niet tevreden met een handeling, 

een verstrekking of een dienst van de Landsbond van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen of een van zijn ziekenfondsen?  

Doe dan een beroep op onze Complaints Manager. 

Hoe kunt u een klacht indienen?
-  Vul het elektronische klachtenformulier in op www.mloz.be 
-  Stuur een mailtje naar complaints@mloz.be

Meer info!
U kunt ons altijd bereiken op het nummer 02 778 92 11!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen:


