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DOSSIER

Tijd voor een nieuw pact 
rond geneesmiddelen?
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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
Health Forum verdwijnt (voor eventjes).
Health Forum neemt een pauze, om 
later in 2020 terug te keren. Heeft u  
een voorstel om Health Forum nog  
te verbeteren in de toekomst? 
Laat het ons dan zeker weten op 
health-forum@mloz.be 

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

Het verhaal van baby Pia enkele maan-
den geleden liet niemand onberoerd. 
Dat de broodnodige 1,9 miljoen euro 
voor haar behandeling dankzij een 
sms-actie op luttele dagen binnen 
was, spreekt boekdelen. Tegelijkertijd 
roept dit verhaal vele vragen op: hoe 
vallen zulke buitensporige bedragen 
te rechtvaardigen? Hoe kunnen we 
ervoor zorgen dat innovatie betaalbaar 
blijft? En vooral, welke maatregelen 
zijn nodig om tragische verhalen als 
die van Victor, Elias en nu ook Pia in de 
toekomst te vermijden? 

De betaalbaarheid van geneesmidde-
len, de toegang tot innovatie, …: deze 
problemen beheersen al langer het 
nieuws, maar ons arsenaal aan oplos-
singen blijft tot nu toe onvoldoende. 
De farmaceutische sector geeft geen 
inzicht in de prijsstructuur van nieuwe 
geneesmiddelen. Bovendien beslist 
de farma-industrie vooral zelf in welke 
geneesmiddelen ze investeert, en er 
zijn nog veel ziektes waarvoor geen 
goede behandeling bestaat. Terwijl 
investeringen en onderzoek net zouden 
moeten vertrekken vanuit die onbeant-
woorde medische behoeftes. 

Er komen veel nieuwe geneesmiddelen 
op de markt, en sommige zijn zeker een 
stap vooruit voor de patiënt. Maar de 
huidige toevloed aan nieuwe genees-
middelen en het stijgende gebruik van 
dure therapieën blijven niet zonder 
gevolgen: in 2018 overschreden de 
uitgaven voor geneesmiddelen een 
budget van meer dan 4 miljard euro 
met maar liefst 392 miljoen euro. 

Kortom, ons huidige systeem is niet 
langer houdbaar. We moeten drin-
gend een meer proactieve rol gaan 
spelen, bv. bij de keuzes van de 

medische noden waarin geïnvesteerd 
moet worden. Dat is bovendien niet 
meer dan terecht, gezien de publieke 
middelen voor onderzoek naar nieuwe 
geneesmiddelen. We moeten ook zeer 
waakzaam zijn rond therapeutische 
beloftes, in een context waarin meer 
en meer mechanismen een terugbe-
taling met een onzekere meerwaarde 
mogelijk maken. De farmaceutische 
industrie moet transparanter zijn over 
de werkelijke kosten voor geneesmid-
delen en de manier waarop ze de prijs 
ervan bepaalt, om te reageren op de 
maatschappelijke vraag over de kost 
van bepaalde behandelingen. Om meer 
gewicht in de schaal te kunnen werpen 
tegen de farmaceutische sector is het 
belangrijk om internationaal samen te 
werken, zoals binnen ‘Beneluxa’.

Naast het probleem van de prijs van 
medische innovatie zijn ook veel 
geneesmiddelen onbeschikbaar op de 
Belgische markt, zonder duidelijke of 
gerechtvaardigde redenen.  Ook op dat 
vlak is het tijd om de farmaceutische 
firma’s meer te responsabiliseren.

De nieuwe federale regering zal dit 
‘farma-vraagstuk’ dus moeten aanpak-
ken, in een nauwe samenwerking met 
de betrokken actoren. Met aan de basis 
eventueel een nieuw meerjarenpact 
tussen de overheid en de farmaceuti-
sche industrie, dat hopelijk de nodige 
antwoorden op deze vele vragen zal 
bieden. 

En wat na baby Pia?

“De farmaceutische 

industrie moet 

transparanter zijn 

over de werkelijke 

kosten voor 

geneesmiddelen en de 

manier waarop ze de 

prijs ervan bepaalt.”
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Wist u?

Amper controle op 
hormoonverstoorders 
in onze omgeving
Verzorgingsproducten, kunststoffen, 
schoonmaakmiddelen, vloerbedekkingen, …: 
hormoonverstoorders zijn overal in onze omgeving. 
Uit een nieuwe studie van de Hoge Gezondheidsraad 
(HGR) blijkt echter dat slechts 1 % van die stoffen 
gecontroleerd wordt op de mogelijke gevolgen 
voor onze gezondheid. De Onafhankelijke 
Ziekenfondsen vragen in hun memorandum om meer 
sensibilisering en preventieve maatregelen rond 
hormoonverstoorders. Er is duidelijk ook nood aan 
meer studies en wetenschappelijk onderzoek naar 
de invloed van synthetische chemicaliën. 

www.mloz.be

7 op de 10 Belgen 
willen zoveel mogelijk 
weten over hun DNA
Genoomanalyse opent heel wat perspectieven voor 
de preventie, opsporing en behandeling van ziektes. 
Maar willen de Belgen alles weten over hun DNA en 
hun mogelijke risico op bepaalde aandoeningen? 
7 op de 10 alvast wel. Ze willen die info ook delen 
met hun familie (69 %) en academische onderzoe-
kers (58 %). Genoominformatie delen met farmaceu-
tische bedrijven ligt duidelijk al moeilijker (41 %). 
Volgens de burgers is er vooral meer onderzoek en 
reflectie nodig over de impact van die voorspellende 
genoomtests op de patiënt, op de relatie van de 
patiënt met zijn zorgverleners, op het gebruik van 
data en de geïnformeerde toestemming, …
www.kbs-frb.be 

Belg Hans Kluge is 
nieuwe directeur 
Europa bij Wereld-
gezondheidsorganisatie
Onze landgenoot dr. Hans Kluge is de nieuwe directeur 
Europa bij de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO). 
De komende 5 jaar zal hij de 53 Europese lidstaten 
ondersteunen bij de ontwikkeling van een doeltreffend, 
duurzaam gezondheidsbeleid. De Europese uitdagingen 
zijn alvast groot: de toename van het aantal chronisch 
zieken, antibioticaresistentie, de impact van luchtver-
vuiling op onze gezondheid, de stijgende uitgaven voor 
geneesmiddelen, … Ook Minister van Volksgezondheid 
Maggie De Block is heel tevreden met de aanstelling 
van Kluge. “Het is een hele eer voor België dat er met 
dr. Hans Kluge een landgenoot aan het hoofd van WHO/
Europe komt te staan. Veel uitdagingen in de zorg 
stoppen niet aan de landsgrenzen, maar vragen net een 
internationale aanpak.”
www.maggiedeblock.be 

2 op de 3 apothekers 
willen ook vaccins 
kunnen toedienen
Apothekers zijn veel meer dan pillenverkopers. Ze 
vormen een essentieel aanspreekpunt voor alle vragen 
rond medicatie. Uit een enquête in De Apotheker blijkt 
dat ze hun takenpakket graag nog zouden zien uitbrei-
den. 2 op de 3 deelnemers aan de enquête zouden ook 
vaccins willen toedienen, onder meer tegen de griep. 
Daarnaast vinden meer dan 8 op de 10 deelnemers 
dat apothekers ook mee ziektes als diabetes moeten 
kunnen opsporen en patiënten, indien nodig, moeten 
kunnen doorverwijzen. Om hun advies beter te kunnen 
afstemmen op de patiënt, willen 9 op de 10 apothekers 
ook graag weten waarvoor de arts een bepaald genees-
middel voorschrijft.  
www.deapotheker.be 
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Tijd voor een nieuw pact rond 
geneesmiddelen? 

Hoe kunnen we een innoverend én betaalbaar geneesmiddelenbeleid voeren?  p. 7

Welke uitdagingen voor de terugbetaling van innovatieve geneesmiddelen?  p. 10

Onbeschikbare geneesmiddelen: welke mogelijke oplossingen?  p. 12

Informatie als tegengif voor Vaccination Hesitancy p. 14
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DOSSIER

In 2013 was er Victor, 2 jaar later volgde Elias en onlangs was er Pia. Maar eigenlijk 
lezen we de laatste jaren bijna elke week schrijnende verhalen van ouders met 
kinderen die dure medicatie nodig hebben. Of hoe de problematiek van peperdure 
geneesmiddelen wel in de schijnwerpers staat, maar duurzame oplossingen voorlopig 
grotendeels achterwege blijven. De Onafhankelijke Ziekenfondsen schetsen hun visie 
op een geneesmiddelenbeleid dat én innoverend én betaalbaar is.

Hoe kunnen we een innoverend én 
betaalbaar geneesmiddelenbeleid voeren? 

Feit: al sinds 2015 overschrijden de 
uitgaven voor geneesmiddelen de 
budgetdoelstelling van meer dan 4 
miljard euro. Telkens met een bedrag 
dat schommelt tussen de 150 en 300 
miljoen euro per jaar. In 2018 is het 
federale geneesmiddelenbudget zelfs 
nog meer ontspoord, met een over-
schrijding van maar liefst 392 miljoen 
euro. En ook voor 2019 zit er een 
overschrijding aan te komen. Hoe komt 
dat? “Verschillende elementen spelen 
een rol”, zegt Evelyn Macken, Expert 
Geneesmiddelen bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen. “Er komen nieuwe, 
dure geneesmiddelen op de markt. Het 
gaat dan vooral om kankergeneesmid-
delen, medicatie tegen zeldzame ziek-
ten en recent ook gentherapie. Maar 
het zijn niet alleen die nieuwe, peper-
dure geneesmiddelen die het budget 
onder druk zetten. Daarnaast is er ook 
het hoge volume aan geneesmidde-
len in ons land en de vaststelling dat 
de vooropgestelde besparingsmaat-
regelen niet het verwachte bedrag 
opleveren.”

Een kwestie van  
vraag en aanbod

Er komen meer en meer nieuwe 
geneesmiddelen op de markt. De 
hamvraag daarbij is: beantwoorden 
die aan de werkelijke medische noden? 

Volgens de literatuur is dat niet altijd 
het geval. Een studie uit 2017 wees nog 
uit dat er bijna dubbel zoveel klinische 
studies waren rond kankergeneesmid-
delen dan in de volgende 4 grootste 
therapeutische domeinen samen. “In 
het huidige systeem beslist vooral 
de farmaceutische industrie in welke 
ziektes ze investeert. Dat systeem is 
dus gestuurd vanuit het aanbod en 
te weinig vanuit de vraag”, verdui-
delijkt Claire Huyghebaert, expert 
Geneesmiddelen bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen. 

Hoe kunnen we dan de switch maken 
naar een systeem dat wel vertrekt 
vanuit de vraag? En dus beter aan-
leunt bij de echte medische noden. 
“De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
pleiten ervoor dat de overheden een 
lijst opmaken met de medische noden 
en dat ze binnen die lijst nog eens dui-
delijke prioriteiten stellen”, benadrukt 
Huyghebaert. “Overheden zouden dus 
een proactievere rol kunnen spelen. Ze 
zouden ook samen met de farmasector 
alternatieve economische modellen 
kunnen uitwerken om innovatie te 
stimuleren in domeinen met die medi-
sche behoeftes. Er is bv. een duidelijke 
nood aan nieuwe antibiotica door het 
probleem van de resistentie. Maar 
bedrijven investeren daar niet graag in 
omdat er weinig ‘return on investment’ 

uit te halen valt. Daar moeten we iets 
aan doen.”

Hoe sneller, hoe onzekerder? 

Niet alleen zijn er steeds meer nieuwe, 
dure geneesmiddelen, ze komen vaak 
ook sneller op de markt dan vroeger. 
Bij het Europees Geneesmiddelenbu-
reau (EMA) zijn er een aantal procedu-
res om veelbelovende medicijnen die 
beantwoorden aan een grote medische 
nood  een snellere marktvergunning 
te geven. Maar ook daar zijn risico’s 
aan verbonden. “Hoe sneller zo’n 
geneesmiddel op de markt komt, hoe 
minder klinische gegevens er zijn rond 
de werkzaamheid en veiligheid ervan. 
Zo is het moeilijk om de werkelijke 
meerwaarde van zo’n geneesmiddel 
ten opzichte van de alternatieven op 
de markt te bepalen, en dus ook de 
prijs ervan. Want om een redelijke prijs 
te kunnen bepalen, is het net belang-
rijk om die werkelijke meerwaarde te 
kennen natuurlijk”, verklaart Evelyn 
Macken.

‘Geheime’ onderhandelingen

Als er onzekerheid is over zo’n nieuw, 
duur geneesmiddel kan de Minister 
van Volksgezondheid beslissen om 
een tijdelijke terugbetaling te voor-
zien. Dat gebeurt via een contract met 
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de farmaceutische firma in kwestie 
(‘artikel 111’ genoemd, naar het artikel 
in het KB dat verwijst naar deze pro-
cedure). Tijdens de onderhandelingen 
over deze contracten maken het RIZIV 
en de firma afspraken over bepaalde 
compensaties, waardoor de reële prijs 
lager ligt dan de prijs die aangegeven 
wordt. Dat zijn de dossiers die regel-
matig hete hangijzers zijn in de pers. 

Vooral omdat die onderhandelingen 
tussen het RIZIV en de farmabedrijven 
‘geheim’ zijn. “Onder meer om commer-
ciële redenen willen de farma-
bedrijven dat alles vertrouwelijk 
gebeurt. Zo kunnen ze hun officiële 
prijs hoog houden”, verduidelijkt 
Evelyn Macken. “Want elk land onder-
handelt over bepaalde prijscom-
pensaties, maar niemand weet wie 
welke compensaties gekregen heeft. 
En dat verzwakt natuurlijk de positie 
van die landen ten opzichte van de 
farmabedrijven.”

Net daarom zag ‘Beneluxa’ het licht. 
Een partnership tussen verschil-
lende Europese landen om onderling 
informatie uit te wisselen en indien 
mogelijk samen te onderhandelen 
met de farmabedrijven. “Samen sta je 
sterker. Zo’n samenwerking is nodig 
om de toegang van de patiënt tot 
innoverende, dure geneesmiddelen 
te verzekeren”, beklemtoont Claire 
Huyghebaert. “Voor de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen is het belangrijk dat die 
landen in de toekomst ook informatie 
uitwisselen over de werkelijke kost 
die ze uiteindelijk betalen voor een 
innovatief geneesmiddel.” Een ander 
domein waarrond de landen binnen 
Beneluxa gaan samenwerken, is hori-
zon scanning. “Die landen gaan dan 
samen kijken welke nieuwe genees-
middelen er in de pijplijn zitten. Ze 
verzamelen info, wisselen die uit en zo 
kunnen ze de budgettaire impact beter 
inschatten en erop anticiperen”, vertelt 
Huyghebaert.

Nood aan  
meer transparantie

Betaalt ons land zo’n duur, nieuw 
geneesmiddel terug of niet? Die uit-
eindelijke beslissing door de Minister 
is al transparanter dan vroeger. “De 
beslissing en de motivatie ervan kan 
je terugvinden op de site van het RIZIV. 
Dat is al een stap in de goede richting”, 
vertelt Evelyn Macken. Meer transpa-
rantie rond de onderhandelingen tus-
sen de farmabedrijven en het RIZIV ligt 
echter moeilijker. Toch zijn er bepaalde 
mogelijkheden volgens de Onafhan-
kelijke Ziekenfondsen. “Wij vragen om 
het huidige systeem van de contracten 
bij te sturen. Er moeten meer gede-
tailleerde gegevens beschikbaar zijn, 
onder meer met het oog op een goed 
budgetbeheer. Want bijna een derde 
van de totale uitgaven aan geneesmid-
delen gaat naar die geneesmiddelen 
onder contract.”

Farmasector 
responsabiliseren

Volgens de Onafhankelijke Ziekenfond-
sen is er ook een grotere responsa-
bilisering van de farmasector nodig. 
Onder meer met een maximumbudget 
voor bepaalde aandoeningen. “Een 
dergelijk budget laat zorgverleners toe 
om de wetenschappelijke evoluties 
te volgen, maar zorgt ook voor een  
budgetgarantie, zowel voor de betaler 
als voor de industrie. Is er een over-
schrijding? Dan compenseren de far-
mabedrijven (een deel van) de kosten, 

“Voor de Onafhankelijke 

Ziekenfondsen is het 

belangrijk dat landen in de 

toekomst ook informatie 

uitwisselen over de 

werkelijke kost die ze 

uiteindelijk betalen voor een 

innovatief geneesmiddel.”

Claire Huyghebaert
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afhankelijk van hun marktaandeel”, 
vertelt Macken. “Wij pleiten ook voor 
een hervorming van de huidige com-
penserende heffing. Dat is het bedrag 
dat de farmaceutische industrie 
betaalt bij een overschrijding van de 
budgetdoelstelling. Nu is die beperkt 
tot 2,5 % van het totale geneesmid-
delenbudget. Zo krijg je een gezonder 
beheer van het budget.”

Gebruik goedkope 
geneesmiddelen optrekken 
met 10 %

Ook een rationeel en correct genees-
middelengebruik is een prioriteit voor 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen. 
“België is niet de beste leerling op het 
vlak van voorschrijven van goedkope 
geneesmiddelen als generische medi-
cijnen en biosimilars, in vergelijking 
met de buurlanden. Het voorschrijven 
van goedkope geneesmiddelen wordt 
wel gemonitord, zodat de voorschrij-
vers regelmatig feedback kunnen 
krijgen over hun voorschrijfgedrag. De 
Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen 
voor om het gebruik van dergelijke 
geneesmiddelen te stimuleren. Met 
als doel een verhoging van 10 % tegen 
2021”, zegt Claire Huyghebaert. “Bij-
voorbeeld door incentives te creëren 
bij het voorschrijven of door bepaalde 

minimumquota op te leggen. Want de 
ervaring toont dat enkel en alleen sen-
sibiliseren, onvoldoende werkt.”

Een ander element bij een rationeel 
geneesmiddelengebruik is het kwa-
liteitsvol voorschrijven, rekening 
houdend met de wetenschappelijke 
richtlijnen. Ook op dat vlak is er nog 
werk aan de winkel in ons land. Denk 
maar aan het grote aantal antibiotica 
dat nog altijd voorgeschreven wordt bij 
ons. “We stellen voor om de hulp bij de 
beslissing voor correct voorschrijven 
op te nemen in de medische software 
van onze artsen”, onderstreept Evelyn 
Macken. “Zo help je de arts in het 
nemen van zijn beslissing voor een 
bepaald gezondheidsprobleem bij een 
bepaalde patiënt.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be 

DOSSIER

“Elk land onderhandelt 

over bepaalde 

prijscompensaties, maar 

niemand weet wie welke 

compensaties gekregen 

heeft. Dat verzwakt de 

positie van die landen 

ten opzichte van de 

farmabedrijven.” 

Evelyn Macken

En in Europa?
In heel Europa is de betaalbaarheid van geneesmiddelen 
een grote uitdaging. Daarom is dit ook één van de kern-
punten in het Memorandum van het Nationaal Intermu-
tualistisch College (NIC). Concreet vragen de Belgische 
verzekeringsinstellingen aan Europa om werk te maken 
van…:

-  een betere samenwerking tussen de regulerende over-
heden en de Health Technology Assessment-agent-
schappen en ook tussen de EU-lidstaten onderling.

-  meer transparantie voor de prijzen die nationale over-
heden moeten betalen voor geneesmiddelen.

-  een aangepast kader voor de bescherming van de 
intellectuele eigendom en een herziening  van de 

definitie van ‘added therapeutic value’ door de Euro-
pese Commissie.

-  een reflectie over de bereidheid van de maatschappij 
om te betalen voor geneesmiddelen.

-  meer reflectie over het vastleggen van een ‘fair price’ 
voor geneesmiddelen op Europees niveau.

-  een reflectie over alternatieve financieringsmodellen 
voor geneesmiddelen.

Meer info: wil je het volledige NIC-Memorandum 
raadplegen? Scan dan deze QR-code. 
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4,32 miljard euro: dat is het bedrag 
dat het RIZIV in 2017 besteedde aan 
geneesmiddelen, waarvan 596 miljoen 
voor middelen tegen kanker. Hoe is 
het zover gekomen? Tussen de ontdek-
king van de molecule en het moment 
waarop de behandeling op de markt 
verschijnt, zit een heel lange weg.

Bepaling van een prijs

Kort samengevat: eerst moet een 
bedrijf een vergunning aanvragen om 
het geneesmiddel in de handel te kun-
nen brengen. Dit gebeurt bij het Fede-
raal Agentschap voor Geneesmiddelen 
en Gezondheidsproducten (FAGG). 
Nadien moet het bedrijf een dossier 
indienen bij FOD Economie. Die FOD is 
verantwoordelijk voor de bepaling van 
de maximumprijzen van geneesmidde-
len voor menselijk gebruik, alsook voor 
implantaten en hoorapparaten. Om de 
prijs van een voorgeschreven genees-
middel te bepalen, houdt de minister 

van Economie rekening met meerdere 
factoren. De minister ‘verzoent de 
belangen van zowel de consument als 
de ziekte- en invaliditeitsverzekering 
met die van de bedrijven die een aan-
vaardbaar prijsniveau bepleiten’, aldus 
de FOD-site. De procedure voor de 
bepaling van de prijs duurt maximaal 
90 dagen. 

Wetenschappelijke en 
farmaco-economische 
evaluatie

Daarna komt de aanvraag voor een 
terugbetaling. Tegelijk met de indie-
ning van haar dossier bij de FOD 
Economie dient de firma een dossier in 
voor het aanvragen van de terugbeta-
ling bij het RIZIV. "De Commissie Tege-
moetkoming Geneesmiddelen (CTG) is 
verantwoordelijk voor de formulering 
van terugbetalingsvoorstellen aan de 
minister, die daarna zal beslissen om 
het nieuwe geneesmiddel al dan niet 

op te nemen in de lijst van terugbe-
taalbare farmaceutische specialitei-
ten”, zegt Virginie Millecam, secretaris 
van de CTG. Dit belet niet dat de minis-
ter kan afwijken van het advies van de 
CTG. Het gebeurt ook dat de Commissie 
er niet in slaagt om een voorstel te for-
muleren. In dat geval moet de minister 
zelf een besluit nemen en haar beslis-
sing motiveren.
De gebruikelijke duur van de procedure 
voor een terugbetalingsaanvraag is 
180 dagen. Ze bestaat uit twee delen. 
De eerste etappe is die van de weten-
schappelijke evaluatie van het dossier. 
"Het  bedrijf  dient ook een farma-
co-economisch dossier in met een 
raming van de budgettaire impact", 
merkt Millecam op. De evaluatie wordt 
dan vervolledigd met de prijs die de 
FOD Economie bepaald heeft, zodat 
een voorstel kan worden geformuleerd 
voor de terugbetaling. "De maximum-
prijs die de FOD Economie toekent, is 
uiteraard een cruciaal element voor de 

Dure geneesmiddelen, een niet-rekbaar budget, geneesmiddelen voor almaar 
kleinere patiëntengroepen, de toename van chronische ziektes, ... Gezondheid moet 
een recht blijven voor iedereen. Hoe maak je keuzes, als je moet beslissen over 
de terugbetaling van een innovatief geneesmiddel? Hoe kunnen behandelingen 
toegankelijk gemaakt worden voor diegenen die ze het meest nodig hebben?  

Welke uitdagingen voor de terugbetaling 
van innovatieve geneesmiddelen? 
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formulering van een dergelijk voor-
stel", legt Millecam uit. 

Uitdagingen rond de 
terugbetaling

Het terugbetalingsvoorstel is eerder 
technisch: het omvat de voorwaarden 
voor de terugbetaling, de prijs en de 
terugbetalingscategorie (bv. categorie 
A = een volledige terugbetaling, ...). 
Welke criteria spelen een rol ? "De 
CTG zal proberen om het product een 
positie te geven binnen het bestaande 
therapeutische arsenaal en zij zal 
nagaan of het voorbehouden moet 
worden voor bepaalde doelgroepen”, 
dixit Millecam. De impact op het bud-
get is een ander element dat een rol 
kan spelen.

Als een ‘goede huisvader’

"Het is belangrijk om de duurzaamheid 
van de sociale zekerheid te garande-
ren", benadrukt Millecam. "Dit bete-
kent dat we niet alle innovaties voor 
iedereen kunnen terugbetalen. Wij 
zien erop toe dat elke patiënt de juiste 
behandeling kan krijgen. Als het bv. 
om een nieuw antibioticum gaat, is het 
waarschijnlijk gepast om de terugbe-
taling te beperken tot die mensen die 
niet gereageerd hebben op de con-
ventionele antibioticabehandelingen.” 
De duurzaamheid van het systeem 
is het uitgangspunt voor de reflectie 
van de CTG. "De experts rond de tafel 
redeneren als goede huisvaders: als 
ik dit voor mezelf zou kopen, zou ik 
dan die keuze maken of niet? Of zou 
ik het reserveren voor een specifiek 
doel?", vertelt Millecam. "Het bedrijf 
dat een nieuwe molecule ontwikkeld 
heeft, wil vanzelfsprekend een ‘return 
on investment’.  Welnu, de leden 
van de CTG stellen zich de volgende 
vraag: is er echt nood aan deze nieuwe 
behandeling?"

Plaats in het  
therapeutische arsenaal

Er is nog een andere reden voor die 
behoedzame aanpak. "We moeten 
vermijden dat er resistentie optreedt 
en we moeten dus een logisch opge-
bouwd therapeutisch arsenaal in 
stand houden. Niet elk nieuw product 
zal noodzakelijkerwijs een revolutie 
teweegbrengen in de artsenpraktijk, 
en dit geldt zeker als er al veel alterna-
tieven beschikbaar zijn voor patiënten. 
In andere gevallen is de behandeling 
wel revolutionair en dan kijken de art-
sen er echt naar uit, omdat ze weten 
dat het middel belangrijk is voor hun 
patiënten”, vertelt Millecam.

Internationale allianties

De kostprijs van geneesmiddelen blijft 
stijgen en het geneesmiddelenbudget 
volgt die curve niet. Hoe zal de CTG 
deze uitdagingen het hoofd kunnen 
blijven bieden? "België is een pionier 
op vlak van de samenwerking met 
andere landen rond geneesmiddelen", 
legt Millecam uit. "Wij hebben ‘Bene-
luxa’ opgericht, eerst met Nederland, 
daarna heel snel ook met Luxemburg, 
gevolgd door Oostenrijk. Wij werken 
aan 'horizon scanning’, om zoveel 
mogelijk te anticiperen op de komst 
van nieuwe producten.”
De landen kunnen de beoordeling 
van de dossiers delen. "In sommige 
gevallen proberen we de timing van 
de indiening van het dossier in de 
verschillende landen te coördineren. 
Eén land maakt de beoordeling, die het 
andere land dan overneemt", verklaart 
Millecam. Landen kunnen ook geza-
menlijk met farmaceutische bedrijven 
onderhandelen. Zo werd vorig jaar met 
succes een onderhandeling afgesloten 
voor Spinraza, een geneesmiddel tegen 
spinale spieratrofie. Om de kostprijs 
van geneesmiddelen te drukken, zal 

die internationale samenwerking nog 
verder moeten worden versterkt. 
"Tegenwoordig speelt vooral de wet 
van de markt. In de toekomst moeten 
we onze krachten echt bundelen, als 
we de prijzen beter willen beheersen 
en de landen meer gewicht willen 
geven in de onderhandelingen", zegt 
Millecam. "Het is belangrijk om die 
richting in te slaan, want we zien dat 
de prijzen de pan uit swingen. We moe-
ten echt druk kunnen uitoefenen om 
daar paal en perk aan te stellen!"

STÉPHANIE BRISSON
stephanie.brisson@mloz.be

DOSSIER

“Om de kostprijs van 

geneesmiddelen te 

drukken, moeten we 

die internationale 

samenwerking nog 

verder versterken.” 

Virginie Millecam
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Recent nog trokken de apothekers-
verenigingen aan de alarmbel rond 
het 'tekort' aan geneesmiddelen. Vele 
apothekers moeten aan hun patiënten 
zeggen dat hun medicijn niet beschik-
baar is. Soms hangen ze de hele 
ochtend aan de telefoon met artsen, 
groothandelaars, bedrijven, ... in de 
hoop voor hun patiënt een oplossing te 
vinden aan een gelijkaardige prijs. Als 
de apotheker nu een voorschrift ont-
vangt met een onbeschikbaar genees-
middel, moet hij contact opnemen met 
de voorschrijvende arts om hem op de 
hoogte te brengen en een nieuw voor-
schrift te krijgen. Vanaf 1 januari 2020 
zal SAM v2, de referentiedatabase 
voor geneesmiddelen, ook beschik-
baar zijn in de software van de artsen. 

Zij kunnen dan onmiddellijk zien of het 
geneesmiddel beschikbaar is.

Geneesmiddelen  
en meldingen

Het gaat om meer dan 500 genees-
middelen die gemeld zijn als onbe-
schikbaar en het probleem neemt 
almaar toe volgens het Federaal 
Agentschap voor Geneesmiddelen en 
Gezondheidsproducten (FAGG): “Het 
toenemende aantal meldingen van 
onbeschikbare verpakkingen wijst niet 
op een toename van de onbeschik-
baarheden zelf, maar van het aantal 
meldingen ervan.” Sinds 2014 zijn de 
farmaceutische bedrijven namelijk 
verplicht om het FAGG op de hoogte te 

brengen als een geneesmiddel meer 
dan 14 dagen tijdelijk onbeschikbaar 
is. Een wet van 2019 die nog niet van 
kracht is, voorziet er zelfs in om deze 
termijn met 3 werkdagen in te korten. 
Op de website van het FAGG staat ook 
de volledige lijst met onbeschikbare 
geneesmiddelen. 

Volgens het FAGG vertegenwoordigen 
deze meldingen van onbeschikbare 
geneesmiddelenverpakkingen gemid-
deld 5 %* van het totale aantal verpak-
kingen op de Belgische markt. Verder 
is het belangrijk te weten dat een 
gemelde onbeschikbaarheid ook enkel 
betrekking kan hebben op een genees-
middel in een bepaalde dosering, in 
een bepaalde farmaceutische vorm of 

In 2018 werden ongeveer 500 geneesmiddelen als onbeschikbaar gemeld 
op de Belgische markt. Die onbeschikbaarheid vormt een probleem voor de 
volksgezondheid. Een probleem dat stuit op de economische werkelijkheid van de 
farmaceutische bedrijven. In de meeste gevallen is er wel degelijk een alternatief, 
maar ondanks de inspanningen van de overheid, is er voor bepaalde kritieke 
situaties nog geen oplossing. 

Onbeschikbare geneesmiddelen: 
welke mogelijke oplossingen? 

* Gegevens juli 2019
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met een bepaalde toedieningswijze. 
Het geldt niet per se voor het hele 
gamma van het geneesmiddel en vaak 
zijn oplossingen gemakkelijk te vinden.

De contingentering  
in het vizier 

Om dit tekort aan geneesmidde-
len goed te vatten, moeten we een 
onderscheid maken tussen de werke-
lijke onbeschikbaarheid en de distri-
butieproblemen. Een geneesmiddel 
is werkelijk onbeschikbaar als het 
voorraadtekort veroorzaakt wordt 
door een tekort aan grondstoffen, 
een kwaliteits- of fabricageprobleem 
of zelfs een logistiek probleem (bv. 
transport). Meestal gaat het dan om 
tijdelijke onbeschikbaarheden, hoewel 
de farmaceutische bedrijven soms niet 
kunnen zeggen wanneer het genees-
middel juist weer op de markt komt. 

Verdelingsproblemen en contingen-
tering worden vaak in dezelfde zin 
vernoemd. Via deze praktijk leveren de 
farmaceutische bedrijven hun voorra-
den op een gecontroleerde manier af, 

op basis van quota. Op basis van het 
voorgaande verbruik raamt het bedrijf 
de hoeveelheid geneesmiddelen die 
moet worden geproduceerd om aan 
de behoeften van de Belgische markt 
te voldoen. Als de voorziene hoeveel-
heden uitgeput zijn, kan de apotheker 
niet rechtstreeks bij de groothande-
laar bijbestellen. Dit contingenterings-
systeem ligt vaak onder vuur, omdat 
het in de eerste plaats tegemoet komt 
aan de economische overwegingen van 
de farmaceutische industrie en geen 
of niet genoeg rekening houdt met de 
patiënten. 

Welke oplossingen? 

Voor het merendeel van de onbeschik-
bare geneesmiddelen bestaat er een 
gelijkaardig alternatief of gaat het om 
een heel tijdelijke onbeschikbaarheid. 
Elke situatie wordt geanalyseerd op 
basis van een beslissingsboom. Als 
er geen gelijkwaardig equivalent voor 
het geneesmiddel bestaat, kan het 
FAGG een afwijking goedkeuren, zodat 
het bedrijf tijdelijk het geneesmiddel 
kan invoeren. Ook de apotheker kan 

proberen om het geneesmiddel in te 
voeren op basis van een medisch voor-
schrift en een verklaring van de arts. 
Maar dan moet de patiënt wel voor de 
kosten opdraaien, en vaak kost het 
geneesmiddel meer. In dat geval geniet 
hij ook geen enkele terugbetaling. 

Om deze situatie te verbeteren, 
diende de Kamer eind september een 
wetsvoorstel in. "In dit wetsvoorstel 
worden de bijkomende kosten door de 
onbeschikbaarheid van het genees-
middel gedragen door het farmaceu-
tische bedrijf zelf, als er geen alter-
natief bestaat", vertelt Nele d'Haeze, 
apotheker-expert bij het RIZIV. "Nu 
kunnen we enkel aan de bedrijven 
vragen of ze financieel willen bijdragen 
op vrijwillige basis, maar dat gebeurt 
zelden. Een wettelijke basis is dus 
onontbeerlijk om te vermijden dat de 
patiënt meer moet betalen voor een 
behandeling, waarvoor hij in principe 
een tegemoetkoming krijgt."

NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be 

- Samenwerking tussen zorgverleners, de verschil-
lende betrokken overheden, ziekenfondsen en 
producenten verderzetten om tot een structurele 
oplossing te komen.

-  Maatregelen nemen om de patiënt te bescher-
men tegen bijkomende kosten bij onbeschikbaar-
heid van geneesmiddelen, vb. via een gecontro-
leerde import van bepaalde loten, waaraan een 
terugbetaling kan worden gekoppeld.

-  Zorgverleners helpen bij het beheer van onbe-
schikbaarheden, bv.: info rond reële onbeschik-
baarheden integreren in software van artsen, 
informatie-uitwisseling en samenwerking onder 
apothekers verder uitbouwen, …

-  Problemen in kaart brengen op Europees niveau 
en Europese samenwerking en informatie-uitwis-
seling versterken .

-  Farmabedrijven voldoende responsabilise-
ren rond onbeschikbaarheden. Als ze de mel-
dingsplicht niet volgen, moeten sancties mogelijk 
zijn.

-  Maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat 
oude nuttige geneesmiddelen, die echter niet 
meer rendabel zijn, niet van de markt verdwijnen.

Aanbevelingen van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen

* Gegevens juli 2019
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De Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) erkent het probleem van Vac-
cination Hesitancy. “Het is een brede 
term om te wijzen op een mindere 
aanvaarding van vaccinatie”, zegt prof. 
dr. Pierre Van Damme van het Centrum 
voor de Evaluatie van Vaccinaties en 
het Vaccin & Infectieziekten Instituut 
van de Universiteit Antwerpen. “Con-
creet gaat het om die mensen die niet 
langer aanvaarden dat een vaccin kan 
helpen en dus weigeren om zichzelf of 
hun kinderen te laten vaccineren, of 
die vaccinatie uitstellen. Een beslissing 
die verregaande gevolgen kan hebben 
voor de maatschappij.” 

Kritischer

De vaccinatiegraad in België is ver-
geleken met andere landen redelijk 
goed, maar we moeten waakzaam 
zijn. Bovendien is het moeilijk om een 
reden te geven voor het ontstaan van 
Vaccincation Hesitancy. Toch kunnen 
we onder woorden brengen waar het 
om gaat. “Eén van de belangrijke 
oorzaken van Vaccination Hesitancy 
is dat mensen kritischer zijn gewor-
den. Ze hebben minder vertrouwen 
in het systeem, in de politiek en in 
wat er in de wereld gebeurt”, zegt Van 
Damme. “We kunnen spreken van een 

attitudeverandering in de afgelopen 15 
jaar. Mensen stellen zich meer vragen 
en daar is niets verkeerd mee, integen-
deel. Maar de vraag is vooral of onze 
informatiecampagnes en vaccinatie-
programma’s daaraan zijn aangepast?” 
De vraag is dus of onze zorgverleners 
wel genoeg kunnen reageren op die 
kritische vragen van patiënten? “Als 
dat niet lukt, gaan patiënten zelf op 
zoek naar informatie. Dan is dokter 
Google niet ver.”

Health Literacy en fake news

Zo belanden we automatisch bij Health 
Literacy. “Het staat buiten kijf dat 
Health Literacy onlosmakelijk verbon-
den is met Vaccination Hesitancy”, 
zegt Van Damme. “Je vindt dit zowel 
bij intellectuelen, universitairen als 
bij mensen die lager geschoold zijn. 
Ook sociale media spelen hier een 
heel belangrijke rol: zij zijn de luid-
spreker van fake news. Dat is ook één 
van de redenen waarom we op een 
aantal plekken in Europa een daling 
zien van de vaccinatiegraad. Het is 
gevaarlijk als één stem op Twitter als 
een vaccinatie-expert klinkt, zonder 
dat hetgeen gezegd wordt gevalideerd 
is. Die ene stem heeft soms twee 
miljoen volgers en wat kan je daar 

tegen beginnen met een uitgebreid 
vaccinatieprogramma?”

Informeren

Het goede nieuws is dat we in 
bepaalde landen een stijging zien van 
de vaccinatiegraad. “En dat zijn net die 
landen die extra aandacht besteden 
aan het informeren en aan prepared-
ness”, verduidelijkt Van Damme. “Het 
is belangrijk dat gezondheidswerkers 
op kritische vragen kunnen antwoor-
den, zodat patiënten de nood niet 
voelen om ergens anders informatie 
te zoeken. Concreet wil dat zeggen dat 
we meer aandacht moeten besteden 
aan vaccinatie in de opleiding van 
gezondheidswerkers.” Want volgens 
Van Damme is de communicatie en 
kennis over vaccinatie bij hen bedroe-
vend. “België doet het goed, maar het 
kan nog beter. Artsen, vroedvrouwen, 
verplegers en apothekers moeten in 
staat zijn om elke ongerustheid weg te 
nemen en opnieuw dat vertrouwen te 
winnen.”

De ziekenfondsen kunnen hier een 
belangrijke rol spelen. “Een artikel als 
dit, waar het belang van vaccinatie aan 
bod komt, is zeer belangrijk”, vindt Van 
Damme. “Vaccinatie tegen kinkhoest 

“We starten te vroeg met onze vaccinaties”, “Je kan autisme krijgen van 
vaccinatie”… Deze zinnen al gehoord of gelezen? En vooral, hoe heeft u erop 
gereageerd? ‘Vaccination Hesitancy’, waarbij mensen minder geloven in de zin van 
vaccinatie, wint de laatste jaren aan kracht in Europa. Volgens prof. dr. Pierre Van 
Damme is het aan de overheid en de zorgverleners om dit tegen te gaan.

Informatie als tegengif voor 
Vaccination Hesitancy
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of mazelen wordt niet beschouwd als 
een reisvaccinatie, maar het is inte-
ressant om mensen wakker te schud-
den over hun basisvaccinatie en de 
herhalingsvaccinaties.”  

Opvoeden

De uitdaging is vooral mensen positief 
benaderen en ze op te voeden. “En dat 
begint al op jonge leeftijd”, vindt Van 
Damme. “Daarom werk ik samen met 
de WGO aan een spel over vaccinatie 
voor schoolgaande kinderen tussen 10 
en 12 jaar. De bedoeling is om het spel 
vanaf volgend jaar in alle scholen over 
Europa te lanceren. We besteden aan-
dacht aan het belang van vaccinatie en 
het gevaar van infectieziekten. Met dit 
spel hopen we een soort evidentie te 
creëren bij kinderen, zodat vaccinatie 
logisch is voor hen. Eens ze volwassen 
zijn, nemen ze die rol als ouder ook 
over.”

Er zal altijd een groep mensen blij-
ven die vaccinatie weigert en waar je 
niet veel aan kan doen, bv. vanwege 
geloofsredenen. “Rationele argu-
menten hebben dan geen zin. Maar 
zolang dit percentage klein blijft, is 
de volksgezondheid niet in gevaar”, 
zegt Van Damme. Het verplichten van 
vaccinaties is trouwens niet noodza-
kelijk een oplossing. “In Frankrijk werd 
dit tijdelijk ingevoerd: enerzijds is de 

vaccinatiegraad nu wel aan het stijgen, 
maar anderzijds moeten ouders  voor 
de rechter verschijnen en een boete 
betalen als ze basisvaccinaties weige-
ren. En uiteindelijk is het kind dan nog 
altijd niet gevaccineerd.”

Groepsimmuniteit

Wat gebeurt er als grote groepen 
mensen beslissen om het vaccin 
tegen mazelen over te slaan? “Het 
gevaar voor de groepsimmuniteit 
is enorm”, vertelt Van Damme. “We 
weten uit voorbeelden in andere 
landen dat zodra de vaccinatiegraad 
daalt, infectieziekten klaar staan 
om opnieuw op te duiken. Zolang die 
niet uitgeroeid zijn, kan een epidemie 
ontstaan.” Bovendien gaat het niet 
om iets wat lange tijd nodig heeft. “In 
2018 noteerde de WGO voor Europa 

83.000 gevallen van mazelen, waarvan 
74 overlijdens”, zegt Van Damme. “Dit 
is gigantisch en het hoogste aantal 
in de afgelopen jaren. Voor de eerste 
twee maanden van 2019 zitten we al 
aan 34.000 gevallen van mazelen.” Het 
gaat trouwens niet om Oostbloklan-
den, maar ook om landen als Italië 
en Frankrijk. Dat betekent ook dat 
we niet altijd aan migratie moeten 
denken, als het om vaccinatie gaat. 
“We mogen gerust de hand in eigen 
boezem steken”, vindt Van Damme. 
“We moeten er inderdaad voor zorgen 
dat migranten die België binnenkomen 
de nodige vaccinaties hebben gekre-
gen. Maar tegelijkertijd moeten we ook 
zorgen dat wij zelf in orde zijn met alle 
basisvaccinaties.”
 

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

“We moeten meer 

aandacht besteden 

aan vaccinatie in 

de opleiding van 

gezondheidswerkers.” 
Pierre Van Damme

- Educatie rond ziektepreventie en een gezonde 
levensstijl moet al op heel jonge leeftijd 
beginnen. 

-  Gezondheidsprofessionals spelen een essenti-
ele rol. Ze zijn een belangrijke informatiebron en 
moeten ondersteund worden door opleidingen, 

bv. rond vaccinaties en communicatieve 
competenties. 

- Specifieke risicogroepen moeten duidelijke, hel-
dere en betrouwbare informatie krijgen, op maat 
van hun behoeftes. Drempels rond toegankelijk-
heid moeten weggewerkt worden. 

Aanbevelingen van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen



16

“Neem uw bloeddruk met uw smart-
phone en stuur mij de gegevens door 
via de app.” Het kan een standaard-
gesprek zijn tussen een arts en zijn 
patiënt. eGezondheid en telegenees-
kunde zijn interessant voor beide 
partijen. Een snellere, gerichte en 
meer toegankelijke zorg maakt een 
vlottere en betere opsporing van pro-
blemen mogelijk. Maar hoe ver staan 
we in België met deze plannen en wat 
mogen we in de (nabije) toekomst ver-
wachten? In 2016 lanceerde mHealth-
Belgium 24 proefprojecten met 
mobiele applicaties. Kunnen we nu, 
drie jaar later, eindelijk terugbetalin-
gen verwachten voor teleconsultaties, 
zoals in Frankrijk? Marleen Louagie, 
waarnemend Adviseur-generaal van 
de Medische directie van het RIZIV, 
vertelt ons hoe ver we staan in België. 

Terugbetaling van 
teleconsultaties in Frankrijk, 
onze buurlanden Nederland 
en Duitsland die nadenken 
over mHealth. Europa ligt 
er wakker van en België dus 
ook. Wat zijn de voordelen 
van telegeneeskunde?

Marleen Louagie: “Sommige voordelen 
liggen voor de hand: telegeneeskunde 
betekent minder verplaatsingen voor 
zowel de zorgverleners als de pati-
enten. Het kan ook een efficiënter 
gebruik van de beschikbare financiële 
middelen belichamen en het is handig 
voor de continue opvolging bij chro-
nische aandoeningen. Telegenees-
kunde stimuleert zelfmanagement 
bij chronisch zieken, wat een betere 
preventie mogelijk maakt. In het 
kader van het Actieplan eGezondheid 

waren er enkele mobile health-proef-
projecten om te kijken of ze geschikt 
zijn voor eventuele integratie in het 
Belgische gezondheidszorgsysteem. 
Deze voordelen gelden niet noodza-
kelijk voor alle mHealth-toepassin-
gen. Een grondige evaluatie van elke 
toepassing is noodzakelijk om na te 
gaan wat de effectieve voordelen zijn 
en of de patiëntgegevens voldoende 
beschermd zijn. ”

De voordelen zijn duidelijk, 
maar spreken ook tot de 
verbeelding. Waar staan 
we op dit moment in België 
met het uitrollen van het 
mHealth-plan? 

Marleen Louagie: “In juni organi-
seerde het RIZIV een workshop over 
telegeneeskunde. Samen met de 

Telegeneeskunde is geen science fiction meer. Verschillende proefprojecten 
toonden al aan dat mHealth best haalbaar is. Nu is het vooral wachten op een 
wettelijk kader en de terugbetalingsmogelijkheden. Het RIZIV buigt zich al  
sinds de start van het Actieplan eGezondheid over het onderwerp.  

Telegeneeskunde, en in België?
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verschillende stakeholders bekeken 
we waar we nu staan. Concreet wer-
ken we momenteel aan een wettelijk 
kader voor enerzijds de mobiele 
applicaties en anderzijds de telecon-
sultaties. Zo denken we onder meer 
na over welke wettelijke definitie we 
nodig hebben en welke uitvoerings-
modaliteiten noodzakelijk zijn.”

Dat betekent dat er nog 
werk aan de winkel is. Welke 
stappen staan er dit jaar nog 
gepland?

Marleen Louagie: “Tegen het einde 
van dit jaar willen we een kader 
uitwerken dat de zorg met gebruik 
van mHealth-toepassingen voorziet 
in de reguliere verzekering en dit 
kader voorleggen aan het Verzeke-
ringscomité. Ook voor teleconsultatie 
onderzoeken we de mogelijkheden: 
we denken daarbij onder meer aan 
mensen met een chronische ziekte. Zij 
moeten vaak naar de arts, maar heb-
ben niet altijd een fysiek onderzoek 
nodig. Patiënten met een chronisch 
ziekte hebben vooral nood aan een 
regelmatige opvolging en dat kan via 
telegeneeskunde. ”

Denken jullie aan nog 
iets anders dan enkel 
teleconsultaties?

Marleen Louagie: “We onderzoeken of 
we een project kunnen starten rond 
tele-expertise, zoals tele-dermato-
logie. Dan kan de huisarts foto’s van 
huidaandoeningen en klinische info 
doorsturen naar een dermatoloog om 
zo een snel advies en eventueel ook 
een snelle doorverwijzing te krijgen. 
Dat maakt de juiste zorg voor de juiste 
patiënt mogelijk en het zou de wacht-
lijsten bij dermatologen aanzienlijk 
kunnen verkorten.” 

Wat zijn volgens u de 
voornaamste obstakels 
bij het uitrollen van het 
mHealth-plan?

Marleen Louagie: “Een belangrijke 
hindernis is het gebrek aan bewijs dat 
de toepassing even goed of beter zou 
zijn dan de huidige zorg. Voor som-
mige toepassingen was er tijdens een 
gecontroleerd onderzoek met proef-
personen voldoende bewijs, maar 
voor het merendeel van de projecten 
zijn de bewijzen mager of tegenstrij-
dig. Er is ook de vraag of de patiënt 
en de zorgverleners klaar zijn om een 
digitale omslag te maken. Voor pati-
enten die niet vertrouwd zijn met de 
digitale wereld is dit een heikel punt. 
Maar ook zorgverleners moeten een 
digitale reflex ontwikkelen: zij zouden 
bv. te maken kunnen krijgen met een 
applicatie die continue data door-
stuurt. Het is belangrijk dat we erover 
waken dat de zorgverleners niet over-
stelpt worden door een stortvloed 
aan data.

Om teleconsultaties te laten werken, 
is er nood aan een platform waar 
artsen en patiënten elkaar kunnen 
vinden. In het buitenland bestaan 
zulke platformen, maar deze zijn vaak 
niet verbonden met het elektronisch 
patiëntendossier. Ons lijkt het net 
heel belangrijk dat alle gegevens van 
de patiënt ter beschikking zijn van de 
arts en dat de arts zijn bevindingen 
tijdens een teleconsultatie kan neer-
schrijven in een dossier, dat ook door 
andere zorgverleners kan worden 
gebruikt mits toestemming van de 
patiënt. De technologie om interactief 
samen te werken staat nog niet op 
punt.” 

Een elektronisch 
patiëntendossier, digitale 
platformen… Wat doen we 
dan met de privacy van 
patiënten? 

Marleen Louagie: “Dat is nog een 
ander struikelblok: de bescherming 
van de gegevens van onze patiënten. 
Hiervoor moeten we zeker voldoende 
garanties inbouwen. We moeten 
kunnen garanderen dat toepassingen 
of platformen enkel gebruikt kunnen 
worden onder strenge voorwaarden. 
Het is dus belangrijk dat we maatre-
gelen nemen om de bescherming van 
medische gegevens te verzekeren.”

LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be 

FORUM ZORGVERLENERS

Rol van de 
Onafhankelijke 
Ziekenfondsen
De Onafhankelijke Ziekenfond-
sen dragen innovatie hoog in 
het vaandel. We stellen in Bel-
gië echter een achterstand vast 
tegenover andere landen. Wij 
willen onze rol spelen door:

-  bij te dragen aan de reflec-
tie rond de financiering van 
mobile health.

-  onze leden te informeren 
over de kwaliteit en veilig-
heid van de applicaties.

-  via deze applicaties aan 
gezondheidspromotie te 
doen, vooral in het kader 
van ziektepreventie.



De laatste jaren werden heel wat 
maatregelen getroffen om de terug-
keer naar het (aangepaste) werk te 
bevorderen, zoals de professionele 
re-integratietrajecten. Ook een eind-
datum van de arbeidsongeschiktheid 
op het getuigschrift moest haar vruch-
ten afwerpen. Is dat gelukt of niet? 
Na een eerste studie over de impact 
van deze maatregel op korte termijn1  
analyseren de Onafhankelijke Zieken-
fondsen nu de evoluties tussen 2014 
en 2018. 

Meer dan 2 keer zoveel 
getuigschriften

Een getuigschrift met een einddatum 
van de arbeidsongeschiktheid, dat 
betekent ook dat arbeidsongeschikte 
mensen voor elke verlenging of her-
val2 een nieuw getuigschrift moeten 
bezorgen aan de adviserend arts 
van hun ziekenfonds. Het gevolg: het 

aantal getuigschriften is sinds begin 
2016 meer dan verdubbeld. Gemiddeld 
verwerkten de Onafhankelijke Zie-
kenfondsen 5.640 getuigschriften per 
maand tussen 2014 en 2015. Tussen 
2016 en 2018 ging het al om 13.255 
getuigschriften per maand (figuur 1). 
Het aantal getuigschriften per dossier3  
steeg evenredig: van gemiddeld 1,5 
getuigschriften voor dossiers geopend 
in 2015 naar 3,5 voor dossiers geopend 
in 2016 (figuur 2). 

Geen stijging van aantal 
raadplegingen

Het aantal getuigschriften is dus fel 
gestegen sinds de invoering van het 
nieuwe getuigschrift, maar geldt dat 
ook voor het aantal raadplegingen bij 
de behandelende arts? Gaan patiën-
ten vaker bij de arts langs omdat ze 
een getuigschrift ter verlenging nodig 
hebben? Toch niet, zo blijkt. Mensen 

die in 2015 arbeidsongeschikt wer-
den, gingen even vaak bij de huisarts 
of specialist langs als mensen die in 
2016 arbeidsongeschikt werden: 12 
keer tijdens het jaar dat volgt op het 
begin van hun arbeidsongeschiktheid. 
Ook de gemiddelde uitgaven voor deze 
raadplegingen zijn dus niet toegeno-
men. Zowel vóór als na de invoering 
van het nieuwe getuigschrift gaat het 
om 375 à 395 euro per jaar (tegemoet-
koming verplichte ziekteverzekering en 
remgeld). 

Kortere duur van de arbeids-
ongeschiktheidsdossiers

En hoe zit het met de gemiddelde 
duur van een arbeidsongeschikt-
heidsdossier? De mediaanduur van 
geopende dossiers in 2015 bedraagt 
79 dagen, tegenover 73 dagen voor 
dossiers die geopend zijn in 2016. 
Kortom, een daling met 6 dagen (7,6 %) 

Wat is de impact van het nieuwe getuigschrift 
voor arbeidsongeschiktheid?

Sinds 1 januari 2016 moeten artsen een einddatum van de arbeidsongeschiktheid 
op het getuigschrift zetten in plaats van een periode van onbepaalde duur. Wat is de 
precieze impact van die maatregel? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het na 
in een nieuwe studie. 

Figuur 1: Totaal aantal getuigschriften verwerkt door de Onafhankelijke Zieken-
fondsen (2014-2018)
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Figuur 2: Gemiddeld aantal getuigschriften per dossier arbeidsongeschiktheid 
(2015-2018)
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STUDIE

Wat is de impact van het nieuwe getuigschrift 
voor arbeidsongeschiktheid? tussen 2015 en 2016. Deze verkorting 

heeft er niet toe geleid dat mensen 
na werkhervatting vaker opnieuw 
arbeidsongeschikt worden en is het 
grootst bij dossiers binnen de primaire 
arbeidsongeschiktheid.

Deze daling is deels toe te schrijven 
aan het nieuwe getuigschrift met een 
einddatum. Bij gebrek aan volledige 
medische diagnosegegevens aan de 
oorzaak van de arbeidsongeschikt-
heid, konden we niet nagaan hoe het 
effect van deze verplichte einddatum 
op de arbeidsongeschiktheidsduur 
varieert in functie van het onderlig-
gende ziektebeeld. Wel kunnen ook 
andere elementen een rol spelen: de 
re-integratietrajecten, een verbeterde 
communicatie tussen behandelend 
arts, adviserend arts en arbeidsarts, 
socio-demografische ontwikkelingen, 
wijzigingen in de werkloosheids- en 
(brug)pensioenregeling, ...

Conclusies 

• De invoering van de verplichte 
einddatum op de getuigschriften 
voor arbeidsongeschiktheid heeft 
het totale aantal getuigschriften 
en het gemiddeld aantal getuig-
schriften per dossier meer dan doen 
verdubbelen.

• Tegelijk gingen arbeidsongeschikte 
mensen niet vaker langs bij hun 
huisarts of specialist tijdens hun 1e 
jaar arbeidsongeschiktheid. 

• Sinds de invoering van het nieuwe 
getuigschrift is de mediaanduur van 
een arbeidsongeschiktheidsdossier 
gedaald met 6 dagen. Al hebben 
andere maatregelen wellicht ook een 
invloed op die afname. 

Methodologie

Deze studie baseert zich op geano-
nimiseerde gegevens van de 

Onafhankelijke Ziekenfondsen van 
2014 tot 2019. Elke persoon werd 
gevolgd gedurende 29 maanden 
volgend op de intrede in arbeidsonge-
schiktheid. Enkel arbeidsongeschikt-
heidsdossiers die langer duurden dan 
28 dagen en die afgesloten werden 
gedurende de observatieperiode wer-
den in beschouwing genomen.
Voor de pertinentie van onze analyses 
hielden we geen rekening met perio-
des van moederschapsbescherming. 
Hetzelfde geldt voor verzekerden die 
zich tussen 2014 en 2019 bij de Onaf-
hankelijke Ziekenfondsen of andere 
verzekeringsinstellingen aansloten of 
overleden zijn.

EVA VON RAUCH en GÜNGÖR KARAKAYA
Studiedienst van de  

Onafhankelijke Ziekenfondsen
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 1 Nieuwe getuigschriften arbeidsongeschiktheid: een analyse van de impact op korte termijn. Onafhankelijke Ziekenfondsen, 2017.
 2 We spreken van een verlenging als de patiënt aansluitend op het einde van een erkende periode arbeidsongeschikt blijft. Het gaat om herval als dit gebeurt in het kader 

van dezelfde pathologie na een onderbreking van max. 14 dagen of 3 maand.
3 Een dossier bestaat uit één of meerdere periodes van erkende arbeidsongeschiktheid, met onderbrekingen tussen 2 periodes die niet langer zijn dan de wettelijke her-

valtermijn.

De Onafhankelijke Ziekenfondsen vragen om werk te maken van:

1) de invoering van het elektronisch getuigschrift 
voor arbeidsongeschiktheid: zo’n elektronisch 
getuigschrift vermindert de administratieve 
werklast voor alle betrokken actoren, maakt de 
automatische integratie van gestructureerde 
diagnostische gegevens mogelijk en draagt, mits 
toestemming van de patiënt, bij tot een effici-
ente gegevensuitwisseling.

2) richtlijnen rond de duur van de arbeidsonge-
schiktheid per ziektebeeld: het Nationaal Col-
lege voor Sociale Verzekeringsgeneeskunde 

werkt momenteel aan een referentiekader, 
rekening houdend met individuele factoren als 
leeftijd, medische co-morbiditeit en de globale 
socio-professionele context.  Deze richtlijnen 
kunnen een aanvulling vormen op de expertise 
van de voorschrijvende arts om de vermoedelijke 
totale duur van de arbeidsongeschiktheid in te 
schatten. Op die manier kunnen zowel te vroege 
werkhervattingen als herhaalde verlengingen 
of verlengingen van een te lange duur worden 
vermeden. 

Aanbevelingen van de  
Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Blijven leren, het is belangrijk in 
elke sector. Ook in de wereld van de 
ziekteverzekering. Al meer dan 30 jaar 
ontwikkelen de ziekenfondsen in Benin 
zich om de bevolking toegang te geven 
tot een betaalbare gezondheidszorg. 
Maar om hun rol ten volle te kunnen 
spelen, zijn wel specifieke, kwaliteits-
volle opleidingen nodig. En daar willen 
de Onafhankelijke Ziekenfondsen hun 
steentje toe bijdragen. “De Afrikaanse 
ziekenfondsen willen zich verder 
professionaliseren. En dat is ook nodig 
als ze een volwaardige partner willen 
zijn binnen een officiële verplichte 
ziekteverzekering. Dit project kan daar 
een belangrijke rol in spelen”, zegt 
Christian Horemans, Expert Interna-
tionale Zaken bij de Onafhankelijke 
Ziekenfondsen.

Analyse, enquête en 
aanbevelingen

De Onafhankelijke Ziekenfondsen wer-
ken voor dit project samen met UCL, 
Louvain Coopération en de Universiteit 
van Abomey-Calavi in Benin. Het pro-
ject wordt ook financieel ondersteund 
door ARES (Académie de Recherche 

et d'Enseignement Supérieur). In een 
eerste fase zullen de 4 partners een 
analyse maken van de context rond 
sociale bescherming in Benin. Daarna 
volgt een enquête bij alle betrokken 
partijen om te kijken welke opleidingen 
nodig zijn. “Er bestaan wel opleidin-
gen, maar die lijken meer te focussen 
op volksgezondheid en niet op het 
beheer van een ziekteverzekering in al 
zijn facetten”, zegt Horemans. “Met de 
enquête willen we een volledige inven-
taris maken van het huidige aanbod. 
Daarna zullen we de nodige aanbeve-
lingen formuleren in een rapport over 
welke lacunes er nog zijn en welke 
opleidingen noodzakelijk zijn  voor een 
goed beheer van de ziekteverzekering 
in Benin.”

Financieel beheer, lobbying, 
juridische kennis, …

De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
gaven zelf ook al een opleiding in Lomé 
aan een aantal ziekenfondsvertegen-
woordigers. “Dat bleek een leerrijke 
ervaring, maar het was een ‘one shot’”, 
vertelt Horemans. “Er is vooral nood 
aan structuur rond die opleidingen. 

Een duidelijke inhoud en een acade-
misch parcours met examens en een 
diploma. Tal van onderwerpen kunnen 
aan bod komen: het financieel beheer 
van een ziekteverzekering, een per-
formant IT-systeem, juridische kennis, 
sociale marketing, lobbying, …”

Verwachtingen invullen

Momenteel is er nog geen verplichte 
ziekteverzekering in Benin. Maar als 
die er komt, moeten de ziekenfondsen 
goed voorbereid zijn. “Als mensen ver-
plicht zijn om hun bijdrage te leveren 
aan de ziekteverzekering, creëert 
dat ook verwachtingen”, verduide-
lijkt Horemans. “Ze willen een vlotte, 
betaalbare toegang tot gezondheids-
zorg en zorg van goede kwaliteit. De 
ziekenfondsen moeten er mee over 
waken dat die verwachtingen ingevuld 
worden en de burgers overtuigen van 
het belang van dit solidaire systeem. 
Daarom is de verdere professionalise-
ring van de Afrikaanse ziekenfondsen 
zo belangrijk.”

STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be 

Een goed gestructureerde ziekteverzekering uitbouwen en die goed beheren… 
Het is een complexe missie in elk land, ook in Benin. De juiste opleidingen zijn dan 
ook essentieel om die ambitie waar te maken. Maar welke specifieke vormingen 
hebben alle betrokken actoren in Benin nodig? De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
onderzoeken het met een nieuw project, in samenwerking met 3 andere partners. 

Welke opleidingen voor de ziekteverzekering  
in Benin?



Meer dan 400.000 Belgische werknemers zitten al langer dan een jaar ziek thuis. 
Arbeidsongeschiktheid is duidelijk een prangend maatschappelijk probleem in 
ons land. Hoe kunnen de zorgverleners beter communiceren met elkaar en met de 
patiënt? Hoe verlopen de re-integratietrajecten? En vooral, hoe kunnen we beter 
voorkomen dat mensen arbeidsongeschikt worden? Het kwam allemaal aan bod op 
ons symposium van 17 oktober. Een fotoverslag!

EVENTS

François Perl, Directeur-generaal Dienst Uitkeringen van 
het RIZIV, beklemtoonde dat er slechts 250 adviserend 
artsen zijn om alle dossiers rond arbeidsongeschiktheid 
te behandelen. “De volgende federale regering moet 
zorgen voor meer middelen.”

Na hoeveel tijd gemiddeld onderbreekt een arts 
zijn patiënt de eerste keer tijdens een raadple-
ging? Dat blijkt 18 seconden te zijn. Steve Elens, 
docent aan de VUB, gaf het publiek inzicht in hoe 
artsen met hun patiënten communiceren. 

Veerle Hollevoet gaf een 
moedige getuigenis over 
haar burn-out. 
Ze vertelde over haar 
perfectionisme en de 
negatieve reactie van de 
school waar ze werkte. 

Een panel met vertegenwoordigers van o.a. VBO, ReumaNet, het kabinet De 
Block, Mensura, de Onafhankelijke Ziekenfondsen, … discussieerde pittig over 
arbeidsre-integratie. “De patiënten verdienen vooral een goede ondersteuning, 
geen sancties”, klonk het unisono. 

Prof. Lode Godderis van de KU Leuven hield een spelletje ‘Hoger, lager’ met het 
publiek. Welke persoonlijkheidskenmerken verhogen of verlagen het risico op 
een burn-out?

Meer info: de presentaties van de sprekers, 
foto’s en video’s van dit event ontdekken?  
Scan dan gewoon deze QR-code… 

Hoe werk maken van werkhervatting?

Welke opleidingen voor de ziekteverzekering  
in Benin?
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Kiosk
Een klein gebaar voor een warmere zorg

‘Mangomoment’, het begrip 
doet ongetwijfeld een bel-
letje rinkelen. Het werd dan 
ook net niet het woord van 
het jaar in 2018. KUL-Prof. 
Kris Vanhaecht kwam met 
dit concept op de proppen 
en intussen creëren tal van 
zorginstellingen in België en 
Nederland dergelijke kleine, 

onverwachte gebaren die van grote waarde zijn in 
onze gezondheidszorg. Zowel voor het geluksgevoel 
en het comfort van patiënten als voor de voldoening 
van de zorgverleners. Dit boek is een boeiende, aan-
grijpende mix van reflecties van experts rond pati-
entgerichtheid en waargebeurde verhalen die kunnen 
inspireren om met dit concept aan de slag te gaan op 
weg naar een warmere, zoetere gezondheidszorg. 

Mangomoment
Kris Vanhaecht, Acco, 2019, 160 blz.,  
ISBN 978-94-637-9247-9

Uit het dagboek van een jonge dokter

Ben je arts in opleiding en heb 
je toch nog een beetje tijd over? 
Of ben je geen arts in opleiding 
en wil je gewoon eens goed 
lachen? In beide gevallen is ‘Dit 
doet even pijn’ een aanrader. 
Tijdens zijn shifts in het zie-
kenhuis hield arts in opleiding 
Adam Kay jarenlang een geheim 
dagboek bij. Een afwisselend 
hilarisch, afschuwelijk en ont-

roerend relaas over het werk op een ziekenboeg en een 
boeiend piepgaatje in het leven van een arts in oplei-
ding. Kortom, alles wat je ooit wilde – en in sommige 
gevallen niet wilde- weten over het werk van een jonge 
dokter. Intussen is Kay trouwens een succesvol cabare-
tier en scriptschrijver. 

Dit doet even pijn,  
Adam Kay, Acco, 2019, 272 blz., ISBN 978-90-446-4212-4

Patiënten als ziekenhuiscollega’s
Zorgverleners kunnen een zie-
kenhuis doen draaien, maar niet 
alleen. Zo kunnen onder meer 
ervaringsdeskundigen nieuwe 
collega’s in de zorg worden. Als 
ze correct worden ingeschakeld, 
kunnen ze namelijk een echte 
meerwaarde bieden op weg naar 
een persoonsgerichte zorg. Maar 
hoe kunnen ze die cruciale rol 
spelen in zo’n nieuwe zorgaan-

pak? Dit boek reikt ziekenhuizen de nodige handvaten aan: 
van een helder stappenplan tot de impact van ervarings-
deskundigen op elk organisatieniveau. Daarnaast ontdek 
je ook wat de specifieke troeven van ervaringsdeskundigen 
zijn en hoe je hen kan voorbereiden op hun taak met vor-
ming en coaching.   

Nieuwe collega’s in de zorg
Eva Marie Castro, Lannoo Campus, 2019, 192 blz.
ISBN 978-94-014-6186-3

Ethiek in de zorg

Als het over ethiek in de zorg 
gaat, staat de wil van de 
patiënt vaak voorop. Maar wat 
met kwetsbare mensen die 
een grote zorgafhankelijkheid 
hebben? Op hen zijn die ethi-
sche modellen van autonomie 
en wilsbekwaamheid niet zo 
makkelijk toepasbaar. Daarom 
biedt dit boek een praktisch 

model voor moreel beraad, gebaseerd op een relatio-
nele visie tussen de kwetsbare patiënt, zijn naasten en 
de zorgverleners. Een model dat zorgverleners aanzet 
tot ‘ethisch empowerment’: verantwoorde beslissingen 
nemen, op basis van waarden en in dialoog. Omdat 
goede zorg altijd vertrekt vanuit de verbinding tussen 
mensen. 

Waarden in dialoog 
Axel Liégeois, Lannoo Campus, 2019, 256 blz.,  
ISBN 978-94-014-5872-6
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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.



Health Forum verdwijnt (voor eventjes)

Heeft u zelf nog voorstellen om Health Forum te verbeteren in de 
toekomst? Suggesties voor een magazine dat nóg meer op uw maat 
gesneden is? Laat het ons vooral weten via health-forum@mloz.be. 

De voorbije tien jaar hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen in Health Forum 
het gezondheidsbeleid in ons land onder de loep genomen. Nu is het tijd om ons 
magazine zelf te herbekijken. Health Forum neemt dus even een pauze om later in 
2020 terug te keren. Anders, beter en volledig afgestemd op uw behoeftes. 


