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In deze nota schetsen we per beleidsthema altijd eerst de context, om daarna over te gaan tot 
de beschrijving van de specifieke problemen en acties om die op te lossen. De cijfers tussen de 
problemen en de acties zijn aan elkaar gelinkt. Voor probleem [1] formuleren we een specifieke 
actie met een gelijkaardig cijfer.

Contacteer ons per mail:
memorandum2019@mloz.be



De Vlaamse overheid staat voor een nieuwe regeerperiode. Tijdens de komende regeringsvorming 
worden de prioriteiten voor de komende jaren vastgelegd. De Onafhankelijke Ziekenfondsen 
schuiven alvast enkele belangrijke uitdagingen naar voor, maar reiken ook oplossingen aan. Wij 
steunen alvast de lange traditie van het gebruik van gezondheidsdoelstellingen in het Vlaamse 
beleid. Overkoepelende nationale objectieven kunnen die Vlaamse objectieven echter versterken. 
Doelstellingen die tevens verder gaan dan enkel de regionale bevoegdheden rond ziektepreventie. 
De toenemende versnippering van bevoegdheden en beslissingsprocessen verhoogt de noodzaak 
om dit algemene kader te definiëren, zodat de gezondheidsprioriteiten duidelijk opgesteld en 
gecommuniceerd worden. Hiervoor moet Vlaanderen mee aan de kar trekken binnen de geijkte 
overlegorganen tussen de verschillende deelstaten en de federale overheid. Gezien Vlaanderen op 
vlak van preventie al beschikt over gezondheidsdoelstellingen,  kan de deelstaat zich opwerpen als 
leidend voorbeeld om tot gezamenlijke, geïntegreerde en gecoördineerde doelstellingen te komen.

Om draagvlak te creëren voor bepaalde beslissingen en om aan burgers het gedeeld eigenaarschap te 
geven van deze gezondheidsdoelstellingen, is het belangrijk om ook de prioriteiten van de burgers 
mee te nemen in het beleid. Te vaak beperkt het gezondheidsbeleid zich tot een debat tussen 
deskundigen. Het zou ook de maatschappelijke voorkeuren moeten weerspiegelen, zodat de burger/
patiënt de gemaakte keuzes en beslissingen ondersteunt. Uit veel verschillende burgerenquêtes en 
burgerlabo’s vallen meerdere krachtlijnen te putten, die een maximale goedkeuring kunnen wegdragen.

Overkoepelende gezondheidsdoelstellingen werken zeer wervend ten aanzien van individuele burgers, 
maar ook ten aanzien van andere beleidsdomeinen met een impact op de volksgezondheid. Het geeft 
dus een duwtje in de rug voor een beleid gestoeld op het concept ‘Health-in-all-Policies’ (HiAP), dat 
ervan uit gaat dat veel (niet-medische) factoren een invloed kunnen hebben op onze gezondheid. 
Onderwijs, werk, omgevingsfactoren, voedingsgewoonten, toegang tot gezonde voeding zijn bv. 
determinanten die onze gezondheid in positieve of negatieve zin kunnen beïnvloeden. Willen we de 
volksgezondheid verbeteren en de gezondheidskloof verkleinen? Dan houden we bij de belangrijkste 
beleidsbeslissingen in domeinen buiten de gezondheidssector beter systematisch rekening met de 
implicaties van die beslissingen op gezondheidsvlak.

Deze nota voor de Vlaamse regeringsonderhandelingen is gebaseerd op het Memorandum ‘10 
prioriteiten voor de toekomst van de gezondheidszorg’ voor de verkiezingen van 26 mei 2019 van de 
Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Xavier Brenez
Directeur-generaal 
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De rol van de ziekenfondsen  
en zorgkassen

De zorgkassen 
spelen een 
belangrijke rol als 
uniek loket voor 
het beheer en de 
uitvoering van de 
Vlaamse sociale 
bescherming (VSB).

In de Vlaamse context spelen de zorgkassen een belangrijke rol als uniek loket voor het beheer en de 
uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming (VSB). Zij zijn hét aanspreekpunt voor alle vragen en/
of problemen met de VSB. Naast de uitbetaling van de verschillende zorgbudgetten en –tickets, innen 
zij ook de verplichte zorgpremies bij hun leden. Ze organiseren samen met de Zorgkassencommissie 
de uitvoering en de controle van de akkoorden omtrent de tegemoetkomingen binnen residentiële 
ouderenzorg en de mobiliteitshulpmiddelen. Deze commissie is tevens bevoegd voor controles en 
medische besluitvorming binnen de sectoren van het overnamedecreet. De zorgkassen investeren, 
in nauwe samenwerking met de Vlaamse administratie, in de digitalisering en gegevensdeling om te 
komen tot een efficiënte dienstverlening voor de burger.

Naast hun activiteiten binnen de federale verplichte ziekteverzekering spelen de ziekenfondsen 
met hun erkende diensten maatschappelijk werk (DMW) ook een belangrijke rol in Vlaanderen. 
Deze diensten maatschappelijk werk leveren gemachtigde indicatiestellers voor de VSB. Ze hebben 
een bijkomende erkenning als Multidisciplinair Team (MDT) om personen met een handicap te 
ondersteunen in onder meer het opstellen en indienen van aanvragen voor Ondersteuningsplan 
Persoonsvolgende Financiering. Ze organiseren het onthaal en vraagverheldering voor kwetsbare leden 
die men later ook kan begeleiden en vragen ook federale tegemoetkomingen aan. Ze organiseren 
multidisciplinair overleg rond de patiënt en zitten dit vaak voor. Daarnaast zijn zij ook betrokken bij de 
opstart van de zorgraden in de nieuwe eerstelijnszones en het Geïntegreerd Breed Onthaal. Zij worden 
momenteel opgeleid om de BelRAI(-screener), hét toekomstige inschalingsinstrument voor de VSB, uit 
te voeren en zijn, samen met de zorgkassen, betrokken bij de Vlaamse IT-ontwikkelingen.

De ziekenfondsen beheren momenteel, in afwachting van de inkanteling in de VSB, de overgedragen 
sectoren van de revalidatie, psychiatrische verzorgingstehuizen en de initiatieven beschut wonen. 
Deze inkanteling zal tijdens de volgende regeerperiode worden voorbereid, wat dan weer een 
volgend hoofdstuk is van de uitvoering van de zesde staatshervorming. De ziekenfondsen zijn 
bovendien betrokken bij het preventieve gezondheidszorgbeleid in Vlaanderen via een vijfjaarlijkse 
beheersovereenkomst. Ze ondersteunen en versterken het Vlaamse beleid door hun leden te 
informeren en te sensibiliseren om bij te dragen tot de Vlaamse gezondheidsdoelstellingen. De 
ziekenfondsen fungeren als een gezondheidscoach voor hun leden.

Vanwege de verschillende federale en regionale opdrachten spelen ziekenfondsen en zorgkassen een 
belangrijke rol binnen de Vlaamse gezondheids- en welzijnszorg. Ze zijn dus een belangrijke partner 
voor de Vlaamse beleidsmakers en wensen deze rol dan ook verder constructief op te nemen.
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MEER SAMENWERKING TUSSEN HET FEDERALE EN REGIONALE NIVEAU

Context
De regionale overheden zijn bevoegd voor alle initiatieven rond ziektepreventie en gezondheidsbevor-
dering. Het gaat vooral om het informeren en sensibiliseren van burgers over een gezonde levensstijl, 
het opzetten van vaccinatiecampagnes en bevolkingsonderzoeken naar kanker en aangeboren aandoe-
ningen.

Daarnaast stellen we vast dat belangrijke hefbomen voor een efficiënt en coherent preventief gezond-
heidsbeleid zich op het federale niveau bevinden: de accijnzen, de prijspolitiek en andere regulering 
rond aanbod, reclame, ...

Probleemstelling
[1] De effecten van verhoogde inspanningen in preventieve gezondheidszorg tonen zich slechts op 
middellange termijn. Ze zijn moeilijk te verantwoorden op korte termijn.
[2] Vanwege de bevoegdheidsverdeling zijn de deelstaten bevoegd voor preventieve gezondheidszorg. 
Meer preventie betekent op termijn minder chronisch zieken, wat dan weer een winst betekent voor de 
federale begroting. Er is dus geen return on investment voor de bevoegde overheid.

Acties
De Vlaamse Regering kan via de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid een Belgisch Gecoör-
dineerd Gezondheidsplan ondersteunen. Dit plan biedt een kader voor de betrokken overheden om 
binnen hun bevoegdheden en prioriteiten een gelijkaardig doel na te streven en hun acties op elkaar 
af te stemmen. 

Om aan de geformuleerde fundamentele problemen tegemoet te komen (zie boven), moet dit plan 
onderstaande onderdelen bevatten:
 [1] Nationale gezondheidsdoelstellingen: die geven vorm aan een algemene en gedeelde visie op 

langere termijn, waarin preventieve acties op middellange termijn makkelijker te rechtvaardigen 
zijn. Zie ook ons memorandum voor de laatste verkiezingen met verschillende voorstellen van 
gezondheidsdoelstellingen.i

 [2] Systeem van financiële responsabilisering: o.b.v. het ‘Matching Grants-mechanisme’.ii

Ziektepreventie en 
Gezondheidsbevordering

De Vlaamse Regering bekijkt hoe de samenwerking met het federale niveau geoptimaliseerd 
kan worden om te komen tot een efficiënter en afgestemd beleid rond ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering.

1
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EEN STERKER PREVENTIEF BELEID TEN AANZIEN VAN KWETSBARE GROEPEN

Context
In België gaat 2,1% van het totale gezondheidsbudget naar ziektepreventie, wat ons land beduidend 
onder het Europese gemiddelde van 3% plaatst. Sinds jaar en dag wordt preventie stiefmoederlijk 
behandeld in ons gezondheidssysteem. Nochtans onderstrepen alle opiniepeilingen de wens van 
de burger om meer middelen toe te kennen aan preventie en daar een daadkrachtig beleid aan te 
koppelen dat de levenskwaliteit verbetert.

Qua preventiebeleid staat Vlaanderen van alle deelstaten het verst. Toch kan alles beter: 19% van de 
Vlamingen rooktiii, 17% drinkt meer dan 10 glazen alcohol per weekiv en slechts 36% van de bevolking 
ouder dan 15 jaar beweegt minstens 30 minuten per dag. Ook Vlaanderen moet dus nog meer werk 
maken van een preventief gezondheidsbeleid.

Probleemstelling
[1] Slechts 2% van het Vlaamse gezondheidsbudget gaat naar preventie.vi 

[2] De huidige (sub)gezondheidsdoelstellingen ‘De Vlaming leeft gezonder in 2025’ zijn weinig specifiek 
omtrent van het terugdringen van een ongezonde leefstijl, aangezien ze gefocust zijn per setting. 
Deze settingsgerichte aanpak is op zich niet slecht, maar het beleid heeft momenteel geen gerichte 
meetbare objectieven gelinkt aan de reële consumptie van bv. alcohol, tabak en ongezonde voeding 
per leeftijdsgroep. 

[3] Vlaanderen scoort op vlak van alcoholconsumptie en mentale weerbaarheid relatief slecht. 
De cijfers zijn voornamelijk voor onze jongeren niet rooskleurig. Ook Sciensano bevestigt deze 
negatieve cijfers rond alcohol in haar gezondheidsenquête en stelt dat “risicovol alcoholgebruik 
vaker voorkomt bij mannen. Jongeren tussen 15 en 24 jaar, en vooral jonge mannen, vormen een 
belangrijke risicogroep, naar wie acties prioritair moeten uitgaan.”viii Bijna 1 op de 3 Vlamingen kampen 
bovendien met geestelijke problemen. Dit aantal ligt wel lager dan bij de andere gewesten, maar voor 
de doelgroep vrouwen tussen 15 en 25 jaar ligt de prevalentie van psychische problemen met 43% 
bijzonder hoog. 

[4] In Vlaanderen heeft slechts 62% voldoende, 26% beperkte en 13% onvoldoende 
gezondheidsvaardigheden.x Er is volgens het genoemde onderzoek geen echte vooruitgang ten 
aanzien van een vorige studie uit 2014. De Europese Commissie stelt bovendien het volgende: “Health 
Literacy is neither implemented in national policies in Belgium, nor are there concrete plans or policy 
intentions related to health literacy for the future”.xi 

[5] Tussen 2015 en 2017 bezocht 1 op de 3 70-plussers geen enkele keer de tandarts. Vooral 
zorgafhankelijke ouderen krijgen amper (preventieve) mond- en tandzorg. Nochtans is een jaarlijks 
tandartsbezoek essentieel, zowel voor de mondgezondheid als de algemene gezondheid. Opvallend: 
ouderen die nog zelfstandig thuis wonen zonder thuiszorg gaan vaker naar de tandarts. 7 op de 10 
gingen op tandartsbezoek tussen 2015 en 2017, tegenover 4 à 5 ouderen in woonzorgcentra of met 
thuisverzorging.xii 

[6] Op basis van verschillende enquêtes en studies kunnen we besluiten dat ongeveer 1 op de 4 
Vlamingen zich geregeld tot vaak eenzaam voelt. Eenzaamheid kan ernstige gevolgen hebben voor 
de gezondheid en het welzijn van mensen. Het voedt een laag zelfbeeld en gaat soms gepaard met 
ongezond eten, alcoholconsumptie, roken en  minder bewegen. Zowel in alle leeftijdscategorieën als 
samenlevingsgroepen komen gevoelens van eenzaamheid voor.xiii
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Acties
[1] Het budget voor ziektepreventie en gezondheidsbevordering moet worden verhoogd met 
minstens 50%.

[2] De Vlaamse overheid gebruikt naast de overkoepelende doelstelling ‘De Vlaming leeft gezonder 
in 2025’ en de meer procesmatige subdoelstellingen per setting ook resultaatsgerichte  en meetbare 
objectieven (SMART) op lange termijn (7 tot 12 jaar). De keuze en de evaluatie van de objectieven 
kan gebeuren op basis van bestaande gegevens rond de gezondheid van de Vlaming, zoals de 
gezondheidsenquête. Zo moeten er ook doelstellingen komen rond alcohol, tabak, ongezonde voeding, 
sedentair gedrag en lichaamsbeweging, die het aantal gebruikers of de consumptie in kaart brengen en 
streven naar een positiever cijfer.

[3] De Vlaamse overheid kan met een verhoogd budget meer aandacht schenken aan de problematiek 
van alcoholconsumptie en de mentale gezondheid van Vlaamse jongeren. Dit kan het best worden 
verwezenlijkt via een settingsgerichte aanpak binnen scholen, jeugd- en sportverenigingen, digitale 
media, …

[4] Vlaanderen moet werk maken van de gezondheidsvaardigheden van haar burgers. Ze kan hiervoor 
een nieuwe gezondheidsdoelstelling invoeren, gekoppeld aan een actieplan met terugkerende 
metingen. Deze doelstelling kan opgevolgd worden binnen een kenniscentrum voor Health Literacy 
dat aansluit bij het Health Literacy Centre Europe (HLCE). Deze instelling werd door de voorlopers op 
vlak van gezondheidswijsheid, zoals Nederland, opgericht met als doel evidence-based guidelines 
voor het beleid en zorgprofessionals op te stellen. Dit is een belangrijk portaal van onderbouwde 
studies, methodieken en good practices voor het bevorderen van de gezondheidsvaardigheden.  Het 
kenniscentrum kan ook de evolutie van de gezondheidswijsheid in kaart brengen via systematische 
metingen. Een belangrijke rol van de ziekenfondsen is het informeren en sensibiliseren van hun leden 
om zo hun gezondheidsvaardigheden te versterken.

[5] Via het woonzorgdecreet werkt men een omkadering uit voor een (preventief) mond- en 
tandzorgbeleid binnen zorginstellingen en –organisaties, zoals de woonzorgcentra. Bij zo’n beleid 
kunnen de net afgestudeerde mondhygiënisten een coördinerende rol spelen. Hier kan men 
ook afstemming zoeken met de lopende pilootprojecten rond procesbegeleiders mondzorg in 
woonzorgcentra.

[6] Een gevoel van eenzaamheid heeft een sterke impact op de gezondheid en het welzijn van 
mensen. Bestaand cijfermateriaal hierover geeft bovendien aan dat er wel degelijk een groot probleem 
heerst binnen verschillende leeftijdscategorieën en groepen in de samenleving. Daarom is het 
belangrijk dat de Vlaamse Regering een gedegen onderzoek voert naar deze problematiek. Op basis 
van de resultaten ontwikkelt de Vlaamse Regering dan een beleidsplan met concrete acties.

De Vlaamse Regering creëert een sterk groeipad in het budget van ziektepreventie en 
gezondheidsbevordering.

De Vlaamse Regering definieert bijkomende resultaatsgerichte en meetbare gezondheidsdoelstellingen, 
gericht op een lagere consumptie van alcohol, tabak, drugs en ongezonde voeding en op meer 
lichaamsbeweging.

De Vlaamse Regering verhoogt zijn inspanningen binnen het preventieve gezondheidsbeleid rond 
geestelijke gezondheid en alcoholgebruik bij jongeren.

De Vlaamse Regering maakt werk van de gezondheidsvaardigheden (health literacy) van haar burgers, 
in samenspraak met de ziekenfondsen en andere intermediaire organisaties.

De Vlaamse Regering bekijkt de mogelijkheid om een gecoördineerd beleid rond (preventieve) mond- 
en tandzorg in zorginstellingen en –organisaties uit te werken.

De Vlaamse Regering zet een brede studie op touw naar eenzaamheid in de samenleving en koppelt 
daaraan een visie en een beleidsplan rond deze problematiek.
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EEN STERKERE INZET OP DE VERBINDINGEN TUSSEN NATUUR, MILIEU EN 
GEZONDHEID

Context
Vanwege de toenemende milieuvervuiling kampen we met een stille epidemie van luchtweg- en 
huidallergieën en overgevoeligheid voor voedsel. In het begin van de jaren zeventig leed naar schatting 
2 tot 3% van de bevolking aan een allergie. Nu heeft bijna 30% last van een of andere allergie.

Wie in België woont, zou gemiddeld 9 maanden minder lang leven door de blootstelling aan fijn stof. 
In België is Brussel de minst gezonde plek om te leven, te wonen en te werken: de luchtverontreiniging 
overschrijdt de WHO-norm met 80%. Volgens de WHO veroorzaakt luchtverontreiniging bij volwassenen 
een aanzienlijk aantal vroegtijdige sterftes als gevolg van hartaandoeningen (24%), chronische 
obstructieve longziektes (43%) en longkanker (29%).

Endocriene verstorende chemicaliën, bekend als hormoonverstoorders, hebben ook een impact 
op de gezondheid. Ze zijn overal: verzorgingsproducten, kunststoffen, schoonmaakmiddelen, 
vloerbedekkingen, conserven, kastickets, verpakkingen, pesticiden, textiel, … En ook zij hebben een 
schadelijke impact op onze gezondheid: een daling van de vruchtbaarheid en een hoger risico op 
kanker, diabetes, de ziekte van Alzheimer en Parkinson. 

Naast die negatieve effecten van het milieu op de gezondheid kan een biodiverse natuur een zeer 
positieve invloed hebben op diezelfde gezondheid. Steeds meer studies duiden op diverse positieve 
effecten van de natuur op de fysieke en mentale gezondheid. Het klinkt bijna logisch, maar het is 
duidelijk dat het een positieve impact heeft op de bloeddruk, cortisolwaarden, lichaamsbeweging, 
slaapregulatie, … Meer natuur werpt bovendien een dam op tegen de negatieve effecten van de 
veranderende leefomgeving en het milieu.

Probleemstelling
[1] De Vlaamse Regering neemt te weinig initiatief om negatieve effecten van het milieu op de 
gezondheid van burgers aan te pakken.

[2] Momenteel heeft de Vlaamse Regering geen enkel structureel beleid rond de positieve invloed van 
natuur op de gezondheid. Binnen het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin is dit geen 
onderdeel van de werkzaamheden. 

Acties
[1] De Vlaamse Regering moet meer investeren in de strijd tegen milieuvervuiling:
 De standaardnorm voor fijn stof verminderen tot 10 microgram per kubieke meter per jaar, zodat we 

nauwer aansluiten bij de WHO-aanbeveling. Vandaag is de grenswaarde die in de EU van kracht is 25 
microgram.
 Het stikstofoxidegehalte verlagen, dat voornamelijk wordt geassocieerd met uitlaatgassen, om zo de 

levensverwachting te verhogen. We moeten steden en gemeenten steunen en helpen om initiatieven 
te realiseren, zodat ze ook ‘Healthy Cities’ worden (zoals Kopenhagen en Stockholm) met verkeersvrije 
zones, voldoende groen en een efficiënt openbaar vervoer.
 De bevolking bewust maken van de risico’s van hormoonverstoorders en preventieve maatregelen 

nemen. 
 Maatregelen nemen om bepaalde producten met hormoonverstoorders te verbieden: zeker die 

producten die in contact komen met kwetsbare bevolkingsgroepen als kinderen tot 3 jaar, zwangere 
vrouwen en tieners.
 Schadelijke chemicaliën en hormoonverstoorders in pesticiden en andere producten (als glyfosaat) 

verbieden op Vlaams en Europees niveau.

De Vlaamse Regering ondersteunt Europese initiatieven rond de strijd tegen milieuvervuiling en neemt 
deze elementen ook mee in het eigen Vlaamse beleid.
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[2] De Vlaamse Regering moet daarnaast ook meer aandacht besteden aan de positieve linken tussen 
natuur en gezondheid. Het thema moet, samen met het beleidsdomein ‘natuur en bos’, worden 
opgenomen binnen de werking van de Vlaamse Administratie. Zij kunnen hiermee bijkomende 
ondersteuning bieden aan het bestaande Netwerk Natuur & Gezondheid, dat vanuit de twee sectoren 
zelf gegroeid is.

De Vlaamse Regering belast de administratie om het thema natuur & gezondheid mee op te nemen in de 
eigen werkzaamheden, om op die manier de bestaande initiatieven zo goed mogelijk te ondersteunen.
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CREËER STERKE BANDEN MET DE BETROKKEN SECTOREN

Context
Het is duidelijk dat de Vlaamse Regering ervoor gekozen heeft om de overgedragen bevoegdheden 
niet in een paritair beheer te organiseren, zoals op het federale niveau en binnen de andere regio’s. 
Er bestaan wel verschillende technische adviesorganen, zoals de sectorale adviescommissies, waar 
de Vlaamse Regering bepaalde voorstellen kan aftoetsen met de beheersorganisaties en andere 
stakeholders. Dit zorgt voor een minimale betrokkenheid van de belangrijke beheersorganisaties en 
de uitvoerders van het gezondheidssysteem in Vlaanderen, zoals de ziekenfondsen en zorgkassen.

Probleemstelling
Het Vlaamse beleid laat slechts een minimale officiële of formele betrokkenheid van de stakeholders 
en de beheerders en uitvoerders van het Vlaamse gezondheidssysteem toe. De werkzaamheden zijn 
meer politiek gestuurd en komen tot stand op basis van meer informele contacten. Dit zorgt niet 
altijd voor een perfecte samenwerking bij de uitvoering van het gezondheidsbeleid, wat uiteraard te 
betreuren valt. 

Acties
Het is belangrijk dat de Vlaamse Regering voldoende formele afstemming met de betrokken 
sectoren en partijen organiseert. Zo krijgt het beleid ook hier een sterk draagvlak en worden alle 
bekommernissen meegenomen. Het is belangrijk dat de uitvoerende organisaties mee betrokken 
worden bij het beleid om zo tot meer gedragen co-creatie te komen. 

VEREENVOUDIG DE VERSCHILLENDE ZORGBUDGETTEN

Context
Momenteel omvat de Vlaamse sociale bescherming (VSB) drie verschillende soorten zorgbudgetten:

Governance van het Vlaamse 
gezondheidsbeleid2

De Vlaamse Regering betrekt op formele wijze de verschillende sectoren in haar gezondheid- en 
welzijnsbeleid.

WAT? BEDRAG 
PER MAAND WIE? PROCEDURE? CUMUL

ZB Zwaar
Zorgbehoevenden 130 €

Bewoner WZC/PVT
Thuiswonende met 
ondersteuningsbehoefte

Aanvraag bij ZK
Inschaling Bel-schaal 
(en gelijkschakelingen)

Niet met:
- PVB/PAB
- MFC
- Internaat
- Instelling buiten VL

ZB Ouderen met 
een Zorgnood Max. 583 €

65-plussers
Laag inkomen

Aanvraag bij ZK 
Inschaling Medisch-
sociale schaal (en 
gelijkschakelingen)

Niet met:
- IVT/IT
Wel met andere ZB

ZB Mensen met een 
handicap

300 € Mensen met een fysieke of 
mentale handicap (geen 
leeftijdscriterium)

Automatische toekenning Niet met:
- PVB/PAB
- N-RTH

ZB  =  Zorgbudget 
WZC  =  Woonzorgcentrum 
PVT  =  Psychiatrisch Verzorgingstehuis 
ZK  =  Zorgkas 
PVB  =  Persoonsvolgend Budget 
PAB  =  Persoonlijk Assistentiebudget 
MFC  =  Multifunctioneel Centrum 
IVT  =  Inkomensvervangende Tegemoetkoming 
IT  =  Integratietegemoetkoming 
N-RTH  =  Niet-Rechtstreekse Toegankelijke Hulp
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Probleemstelling
[1] Voor kwetsbare personen met een zorgnood, ongeacht leeftijd of erkenning, bestaan er momenteel 
verschillende zorgbudgetten binnen de Vlaamse sociale bescherming en de FOD Volksgezondheid (bv. 
integratietegemoetkoming en inkomensvervangende tegemoetkoming). Dit zorgt  voor een veelheid 
aan bestaande budgetten en maakt het voor de burger en de zorgverlener vaak onoverzichtelijk en 
complex. Dit is één van de oorzaken van mogelijke onderconsumptie van rechten.xv

Acties
[1] Het is interessant om tijdens de volgende regeerperiode verschillende scenario’s te bestuderen 
om te komen tot één leeftijdsonafhankelijk en vrij besteedbaar zorgbudget voor personen met 
een zorgnood. Binnen dit budget kan men bepaalde hoogten toekennen op basis van zorgzwaarte 
(via de BelRAI) en/of inkomen of vermogen. Deze studie houdt wel enkele randvoorwaarden in het 
achterhoofd, zodat niemand vanuit het huidige systeem uit de boot kan vallen en de budgettaire 
implicaties de nodige aandacht blijven krijgen. Aangezien de zorgkassen de VSB uitvoeren, is het 
belangrijk om hen te betrekken in deze studie en de daaropvolgende beleidskeuzes.

INTEGREER DE GEHANDICAPTENZORG IN DE VSB

Context
Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) is bevoegd voor de financiering 
van de gehandicaptenzorg in Vlaanderen (met uitzondering van het zorgbudget voor mensen met een 
handicap). Het streeft naar een zo groot mogelijke autonomie en levenskwaliteit voor mensen met een 
handicap. Hiervoor ontplooit het verschillende diensten:
 Tegemoetkomingen voor hulpmiddelen 
 Aanpassingen woning en/of wagen
 Persoonsvolgende budgetten voor meerderjarigen
 Persoonlijke Assistentiebudgetten voor minderjarigen
 Erkennen en vergunnen van diensten en voorzieningen 
 Afstemming tussen vraag en aanbod

Het aanbod van het VAPH is enkel toegankelijk voor mensen met een handicap onder de 65 jaar. Vraagt 
iemand een bepaalde dienst of een Persoonsvolgend Budget aan voor de leeftijd van 65 jaar? Dan 
geldt deze leeftijdsgrens niet.

Probleemstelling
[1] Er bestaan lange wachtlijsten van personen met een handicap die wachten op een 
persoonsvolgend budget. Om deze op te lossen, rekent het VAPH op een bijkomende kapitaalinjectie 
van 1,6 miljard euro vanuit de algemene middelen van de Vlaamse overheid. 

[2] Er bestaan cumulverboden tussen de tegemoetkomingen van het VAPH en de VSB (zie tabel onder 
punt 1.2.1.). Om deze verboden te controleren, moet er informatie tussen de twee agentschappen 
en de twee verschillende IT-systemen worden uitgewisseld. Sommige diensten (zoals de DMW van 
de ziekenfondsen) zijn actief voor beide agentschappen en moeten zo op verschillende manieren 
aanvragen tot ondersteuning indienen en beheren.

[3] Er zijn moeilijkheden rond de leeftijdsbegrenzing van het VAPH voor mensen die ouder dan 65 jaar 
zijn en geconfronteerd worden met een handicap en hierdoor rechten op VAPH-tegemoetkomingen 
mislopen. Dit wordt algemeen als onrechtvaardig gezien. 

[4] Twee afzonderlijke agentschappen die zich bekommeren om de financiering van personen met een 
zorg- en ondersteuningsnood zorgt mogelijk voor een vermijdbare overheadkost. Een integratie kan 
leiden tot meer efficiëntie. 

[5] Diensten en voorzieningen binnen de gehandicaptensector hebben andere erkenningsnormen dan 
deze uit het woonzorgdecreet in de residentiële ouderenzorg en de thuiszorg.

De Vlaamse Regering bestudeert de mogelijkheden om te komen tot één vereenvoudigd zorgbudget 
voor personen met een zorgnood, in samenwerking met de zorgkassen.
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Acties
Er is nood aan een inkanteling van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap binnen 
het Vlaams Agentschap Vlaamse Sociale Bescherming voor alle tegemoetkomingen en budgetten 
voor personen met een handicap. De erkenning van diensten en voorzieningen kan opgenomen 
worden binnen het Vlaams Agentschap Zorg & Gezondheid, dat zich bezighoudt met alle andere 
diensten rond woonzorg. Deze samensmelting moet voor administratieve vereenvoudiging en een 
efficiëntere werking zorgen.

De Vlaamse Regering overweegt op basis van onderzoek de integratie van het Vlaams Agentschap voor 
Personen met een Handicap in de andere administraties van de Vlaamse overheid. De persoonsvolgende 
financiering voor personen met een handicap kan zo in de Vlaamse sociale bescherming worden 
ingekanteld.
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INVESTEER IN THUISZORG VOOR OUDEREN MET EEN ZORGNOOD

Context
Vlaanderen telde in 2016 1 persoon van 67 jaar en ouder per 4 personen tussen de 18 en 66 jaar oud. 
Deze verhouding zal tegen 2060 evolueren naar 1 op 2,5 personen. De Vlaamse bevolking zal dus sterk 
vergrijzen en bovendien zal het afhankelijkheidspercentage van deze ouderen ook toenemen van 27% 
in 2016 tot 43% in 2060.xvi

Probleemstelling
Ouderen wonen steeds langer thuis en wensen dit ook zo lang mogelijk vol te houden. Het langer 
thuiswonen van ouderen is bovendien een bewuste beleidskeuze in Vlaanderen. Dit betekent echter 
dat er voldoende kwalitatieve thuiszorg moet zijn voor de ondersteuning van ouderen met een 
zorgnood.

[1] Het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap stelt een strikte leeftijdsgrens van 65 jaar 
voorop voor de ondersteuning aan personen met een handicap. Mensen die na hun 65 jaar worden 
geconfronteerd met een handicap vallen hier dus buiten.

[2] Als ouderen langer willen thuis wonen, betekent dit ook dat ze belangrijke investeringen in vaak 
verouderde huizen moeten doen. Hiervoor kunnen ze terecht bij zowel Wonen-Vlaanderen als bij 
het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap. Een resolutie uit het Vlaams Parlement 
duidt dit als volgt: “De tegemoetkomingen van Wonen-Vlaanderen en het VAPH dragen dezelfde naam, 
beogen ogenschijnlijk verschillende doelgroepen, stellen verschillende voorwaarden, maar dienen tot 
zeer vergelijkbare doeleinden. Het onderscheid tussen beide aanpassingspremies is niet alleen ietwat 
onduidelijk, het wordt soms ook als onrechtvaardig aangevoeld.”xvii Bovendien bestaan er heel wat 
andere renovatiepremies die mogelijk gebruikt kunnen worden, maar die ieder heel wat voorwaarden 
stellen. 

Acties
[1] Het financieringsbeleid van het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) 
leeftijdsonafhankelijk maken.

[2] Het is belangrijk om de verschillende financieringsbronnen voor aanpassingen van een woning 
optimaal op elkaar af te stemmen en meer duidelijkheid te scheppen in alle mogelijkheden. Dit moet 
sommige ouderen in staat stellen om langer thuis te blijven wonen. Initieel kan dit gebeuren door een 
brede studie van alle mogelijkheden en knelpunten. Die moet uitmonden in een verbeterd systeem en 
schept ook kansen voor een verhoogde efficiëntie binnen de Vlaamse Administratie.

Een versterkt antwoord op de 
stijgende zorgnoden3

De Vlaamse Regering onderzoekt de mogelijkheid om het financieringsbeleid van het Vlaams 
Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH) leeftijdsonafhankelijk te maken.

De Vlaamse Regering zorgt voor een betere afstemming tussen de verschillende financieringsbronnen 
rond woningaanpassing.
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BESTEED MEER AANDACHT AAN DE MANTELZORGERS

In 2016 publiceerde de Koning Boudewijnstichting een studie die op basis van de protocol 3-projecten 
gegevens van mantelzorgers verzamelde. 4 op de 10 mantelzorgers wonen samen met een naaste met 
een zorgnood. Zij spenderen gemiddeld 4,2 uren per dag aan de zorg voor hun naasten. 

Mantelzorg heeft ook een belangrijke economische waarde, gaande van 267 euro tot 1.194 euro per 
maand. Mantelzorg vermindert het risico op hospitalisatie, medisch herval, …

In Vlaanderen zijn er 150.000 mantelzorgers officieel geregistreerd, terwijl hun effectieve aantal 
op 600.000 Vlamingen wordt geschat.xviii Volgens een doctoraal onderzoek kampt 40% van de 
mantelzorgers met overbelasting, voornamelijk wegens onvoldoende of geen respijtzorg.xix

Het Vlaams Mantelzorgplan loopt tot en met 2020 en bevat 110 actiepunten rond vier grote thema’s:
 Maatschappelijke erkenning en waardering van mantelzorgers
 Ondersteuning op maat
 Samenwerking tussen informele en professionele zorg
 Jonge mantelzorgers 

Het mantelzorgplan had in februari 2018 slechts 5 van de 110 acties afgerond.xx

Probleemstelling
[1] Ook mantelzorgers hebben dringend nood aan grotere ondersteuning. Er is een gepaste 
omkadering nodig, want 4 op de 10 mantelzorgers hebben het moeilijk door onvoldoende 
ondersteuning. 

[2] Het bestaande mantelzorgplan 2016-2020 wordt als zeer ambitieus gezien vanwege de 110 
actiepunten, maar nog vaker als redelijk vaag en gestoeld op basis van inspanningen van de bekende 
actoren in de woon- en thuiszorg.

Acties
[1] De volgende Vlaamse Regering moet verder investeren in een ondersteuning met flexibele vormen 
van thuisoppas, co-housing en institutionele respijtzorg, waarbij de mantelzorger even op adem kan 
komen.

[1] Daarnaast is het belangrijk vorming op maat van de mantelzorgers aan te bieden om hun 
gezondheidsvaardigheden te verhogen. Dit kan bij voorkeur via e-learning, zodat ze kunnen bijleren op 
eigen tempo en zonder hun naaste te verlaten of een oppas te moeten regelen.

[2] Een officiële en grondige evaluatie van het mantelzorgplan is noodzakelijk tegen het verloop van 
het plan in 2020. Er moet een focus zijn op de efficiëntie en effectiviteit van de geïdentificeerde acties 
op het terrein.

De Vlaamse Regering investeert verder in flexibele vormen van thuisoppas, co-housing en 
institutionele respijtzorg om de mantelzorgers te ondersteunen.

De Vlaamse Regering investeert in de gezondheidskennis en –vaardigheden van de mantelzorgers via 
e-learning en andere vormen van ‘leren op afstand’.

De Vlaamse Regering doet een uitgebreide evaluatie en analyse van het Mantelzorgplan 2016-2020.
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EVALUEER TIJDIG DE HERVORMING VAN DE ORGANISATIE VAN DE 
EERSTELIJNSZORG

Context
Met de eerstelijnsconferentie van 17 februari 2017 publiceerde de Vlaamse Regering haar plannen voor 
een hervorming van de organisatie van de eerstelijnszorg. Er volgde een natraject met 8 werkpakketten 
met onder meer zorgcoördinatie & casemanagement, een digitaal zorg- en ondersteuningsplan, 
regionale zorgplatformen, … Deze zijn nog steeds lopende. 

Daarnaast werd het proces tot het decentraliseren van de huidige samenwerkingsinitiatieven in de 
eerstelijnsgezondheidszorg (SEL) en het hergroeperen van bestaande netwerken in de eerstelijnszorg 
meteen gestart. Eind 2019 zullen de 60 Vlaamse eerstelijnszones hun aanvraag indienen om officieel 
te worden erkend als eerstelijnszone met als bestuursvorm een vzw. Deze zal worden aangestuurd 
door een zorgraad, die via een werkbaar aantal stakeholders het hele veld van zorgactoren moet 
omvatten. De financiering van de SELs is wel verlengd tot eind juni 2020 om de overgang naar die 
eerstelijnszones te faciliteren.

De grote doelstelling was de patiënt centraal te plaatsen in zijn zorg en ondersteuning.

Probleemstelling
[1] De opstart van de eerstelijnszones en hun zorgraad is volop bezig en zou tegen eind 2019 afgerond 
moeten zijn. Vanuit het werkveld komen er echter duidelijke signalen dat de centrale doelstelling 
van de hervorming, namelijk de meerwaarde voor de patiënt, in het gedrang komt. De vrees bestaat 
dat deze structuren zullen uitmonden in loutere overlegstructuren zonder meerwaarde voor de 
personen met een zorgnood. Bovendien gaat het om een arbeidsintensieve overlegstructuur vanwege 
het veelvuldige afstemmen: van de zorgraad naar het clusteroverleg naar het sectoraal overleg (bv. 
intermutualistisch overleg) en terug.

[2] De hervorming van de eerstelijnsstructuren kan enkel slagen als deze structuren ook optimaal 
aansluiten bij de hervorming van de ziekenhuisnetwerken. Deze laatste hervorming is echter een 
federale bevoegdheid. We zien dat de netwerken en de eerstelijnszones niet altijd compatibel zijn. 
Het meest opvallende voorbeeld is het E17-netwerk. Daarnaast moet er ook beleidsoverschrijdend 
gekeken worden naar de comptabiliteit van verschillende geografische afbakeningen als de juridische 
arrondissementen.

Acties
[1] De decentralisatie van de organisatie van de eerstelijnszorg moet tijdig worden geëvalueerd in 
functie van de initiële doelstelling: een meerwaarde voor de patiënt. Deze evaluatie moet zorgen voor 
aanpassingen om deze doelstelling optimaal te bereiken.

[2] Het is belangrijk dat de Vlaamse overheid het gesprek aangaat met de federale overheid en de 
betrokken ziekenhuizen om na te gaan hoe men kan komen tot een optimale afstemming tussen de 
verschillende zorgzones en -netwerken.

Eerstelijnsgezondheidszorg4

De Vlaamse Regering maakt werk van transparantie rond de evaluatie van de hervorming van de 
eerstelijnszorg. En dat met het oog op een meerwaarde voor de patiënt.

De Vlaamse Regering verkent de mogelijkheden om de eerstelijnszones en de regionale zorgplatformen 
zo goed mogelijk af te stemmen op de ziekenhuisnetwerken en bekijkt de congruentie met de andere 
regio’s van belendende beleidsdomeinen.
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ZORG VOOR EEN HAALBAAR GEÏNTEGREERD BREED ONTHAAL

Context
Het Geïntegreerd Breed Onthaal (GBO) is een samenwerkingsverband tussen minimaal het OCMW, 
het Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW) en de diensten maatschappelijk werk van de 
ziekenfondsen (DMW). Deze samenwerking is gericht op twee belangrijke doelstellingen:
1) Het realiseren van een toegankelijke sociale hulp- en dienstverlening
2) Het tegengaan van onderbescherming

Om deze doelstellingen te realiseren, stemt het samenwerkingsverband ook af met lokale basis- of 
faciliterende actoren (o.a. samenlevingsopbouw, armoedeverenigingen, huisartsen, thuiszorgdiensten 
…) én met het meer gespecialiseerde begeleidingsaanbod.xxi 

Tussen september 2016 en mei 2018 was er een pilootfase met elf projecten. Deze projecten werden 
niet formeel verdergezet en sommigen werken dan ook verder op eigen kracht. Ondertussen werd het 
principe van het GBO ondergebracht in het decreet Lokaal Sociaal Beleid, waardoor de gemeenten de 
regierol kregen. Dit decreet kent nog geen uitvoeringsbesluiten vanwege de Vlaamse Regering, die bij 
elke bepaling de inwerkingtreding bepaalt.

Sinds juni 2018 lopen er acht projecten GBO: onthaaltrajecten voor mensen met een advies niet-
toeleidbaar naar de arbeidsmarkt. Deze projecten kennen echter ook een decretale basis in het werk- 
en zorgdecreet. Ook drie verkennende GBO-projecten naar 1) kwetsbare schoolverlaters, 2) justitie 
(vlinderpaleis Antwerpen) en 3) wanbetalers Vlaamse Zorgkas staan in de steigers.

Daarnaast liet de minister in een omzendbrief over de voorlopige zorgraden van de eerstelijnszones 
duidelijk blijken dat ook de eerstelijnszones een taak hebben in het ondersteunen van het GBO.

Probleemstelling
[1] De Vlaamse Regering heeft de regierol van de initiatieven GBO toegekend aan de lokale 
gemeenten. Dat kan leiden tot een verhoogde complexiteit als elke gemeente zo’n GBO wil 
ontwikkelen. Dit zal zorgen voor een zeer verschillende aanpak van de strijd tegen onderbescherming 
in Vlaanderen. Bovendien is dit voor de eerder regionaal georganiseerde organisaties als de CAW’s 
en DMW’s van de ziekenfondsen moeilijk te beheren. Op die manier is het geen sinecure om al die 
essentiële actoren te betrekken bij het GBO.
[2] Volgens het Decreet Lokaal Sociaal Beleid moet een GBO worden georganiseerd vanuit een 
gemeentelijk Sociaal Huis. Een nieuw fysiek loket in elke gemeente is echter niet de toekomst. 
Er bestaan al diensten met gelijkaardige en complementaire wettelijke opdrachten, als de CAW’s 
en DMW’s. Het is belangrijk dat zij, elk vanuit hun eigen insteek, goed samenwerken met concrete 
afspraken rond rolverdeling, doorverwijzing, … en afspraken rond (proactieve) actie naar specifieke 
doelgroepen. Bovendien werken deze actoren vandaag al een sterk kwalitatief digitaal aanbod uit, 
naast hun bestaande fysieke contactpunten.

We kunnen ons de vraag stellen of bijkomende fysieke contactpunten nodig zijn:
 Het ziekenfonds en zijn dienst maatschappelijk werk is hét unieke loket voor de leden op vlak van 

gezondheid, welzijn en sociale zaken. Bovendien is het ziekenfonds in deze functie heel goed bekend 
bij de burger. Sterker nog: de ziekenfondsen hebben een echte vertrouwensband met hun leden. Hun 
zorgkassen voor het beheer en de uitvoering van de Vlaamse sociale bescherming zijn bovendien hét 
wettelijke unieke loket voor hun aangesloten leden.
 Het is wenselijk dat de overheid geen rol als actor/aanbieder van zorg in de brede zin opneemt. 

De overheid is de zorgregisseur die een kader ontwerpt, waarin het zorgaanbod kan functioneren. 
Onthaal, vraagverheldering, doorverwijzing en begeleiding van sociaal kwetsbare groepen zijn een 
onderdeel van het zorgaanbod dat de ziekenfondsen gratis aan hun leden bieden. 
 De medewerkers van de ziekenfondsen hebben een zeer uitgebreide kennis van de hele gezondheids- 

en welzijnssector. Zij fungeren al jaren als doorverwijzers via hun sociale dienst en kunnen zo ook 
de lokale gemeenten overstijgen. Wat beter kan: meer samenwerking en een beter gebruik van data 
tegen onderbescherming. Daarom is het een goed idee om synergieën te bevorderen tussen actoren, 
zoals het GBO-concept. Maar hiervoor is geen bijkomend fysiek contactpunt nodig, laat staan een 
nieuwe lokale structuur. Zeker niet met de 60 eerstelijnszones in oprichting.
 Ziekenfondsen beheren ook de tegemoetkomingen en kunnen bij zorgvragen doorverwijzen, 

maar tegelijkertijd ook rechten verkennen en openen. Hun maatschappelijk werkers zijn ook de 
gemachtigde indicatiestellers voor de Vlaamse sociale bescherming.
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 Digitalisering is de toekomst en daar investeren ziekenfondsen volop in. Zo kan je bij Partena 
Ziekenfonds contact opnemen via Whatsapp en is er een mobiele applicatie, waarmee je in enkele 
klikken een terugbetaling in het kader van bv. de aanvullende verzekering kan aanvragen. Ook de 
gemeenten zullen deze weg moeten volgen en kunnen niet meer massaal investeren in (zeer) lokale 
contactpunten, zeker niet in de deelgemeenten. Daarenboven komt er ook een nieuwe fusiegolf aan.

Acties
[1] [2] Het Geïntegreerd Breed Onthaal organiseer je best op het niveau van de eerstelijnszones. Deze 
zones zullen ook bevoegd zijn voor de lokale afstemming tussen de noden en het aanbod voor de 
bevolking. De doelstellingen van het GBO passen hier dan ook perfect in.
Volgens artikel 11, 2° van het eerstelijnsdecreet van 26 april 2019 (BS) is dit alvast mogelijk. Het stelt 
het volgende rond de taken van de eerstelijnszone: “een lokaal sociaal beleid als vermeld in artikel 3, 
4°, van het decreet van 9 februari 2018 betreffende het lokaal sociaal beleid, ondersteunen”.  
Artikel 3, 4° van het Decreet Lokaal Sociaal Beleid stelt: “lokaal sociaal beleid: het geheel van de 
beleidsbepalingen en de acties van een of meer lokale besturen en van de acties van lokale actoren, 
om de maximale toegang van elke burger tot de rechten, vermeld in artikel 23 en artikel 24, § 3, van de 
Grondwet, te verzekeren”.

De Vlaamse Regering bekijkt de mogelijkheden om de initiatieven Geïntegreerd Breed Onthaal sterker 
in te bedden in de werking van de eerstelijnszones.
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WAARBORG DE CONTINUÏTEIT VAN DIENSTVERLENING EN RECHTEN

Context
Naar aanleiding van de zesde staatshervorming zijn de bevoegde overheden drie 
samenwerkingsakkoorden aangegaan. Die moeten de continuïteit van de dienstverlening en de 
rechtszekerheid van alle betrokken actoren tussen de deelstaten regelen. Deze akkoorden traden op 
01/01/2019 in werking en gaan over:
 een uniek loket voor mobiliteitshulpmiddelen in Brussel (tussen de Vlaamse Gemeenschap, GGC en 

de Franse Gemeenschap in Brussel)
 mobiliteitshulpmiddelen (met alle deelstaten)
 residentiële zorg (met alle deelstaten)

De eerste twee werden vastgelegd als definitieve akkoorden. Het laatste is een overgangsregeling die 
drie jaar duurt en nog eens stilzwijgend kan worden verlengd, als er geen nieuw akkoord gesloten 
wordt.

Probleemstelling
[1] Het samenwerkingsakkoord rond het unieke loket voor de mobiliteitshulpmiddelen in Brussel bevat 
een overgangsmaatregel voor Brusselaars erkend bij het Vlaams Agentschap voor Personen met een 
Handicap (VAPH). Het luik mobiliteitshulpmiddelen van het VAPH is namelijk ingekanteld in de VSB. Als 
deze mensen niet bij de VSB zijn aangesloten, kunnen zij voor drie jaar hun rechten behouden. 
[2] In het samenwerkingsakkoord rond de residentiële zorg wijkt men tijdelijk af van het 
basisprincipe van de woonplaats als criterium voor het bepalen van de bevoegde deelentiteit. Nu zal 
het tijdelijk, voor drie jaar (met mogelijkheid tot verlenging van drie jaar), de deelentiteit zijn die de 
voorziening erkent. Door middel van flagging kan men na deze periode de afrekening maken.
[3] Voor verschillende andere gevolgen van de regionalisering van bevoegdheden is er echter nog 
geen akkoord, zoals bv. cumulregelingen, subrogatie, … Daarnaast ontstaan er enkele moeilijkheden 
rond de maximumfactuur en het statuut chronisch zieken. Deze rechten worden bepaald door een 
korf van indicatoren, waarvan een deel naar het regionale niveau zijn verhuisd. Zullen deze elementen 
blijvend meetellen? Zo niet, lopen vele mensen dan niet het risico deze rechten niet meer te krijgen?

Acties
[1] De Vlaamse Regering moet binnen de overgangsperiode duidelijk communiceren aan de 
belanghebbende erkende personen met een handicap in Brussel rond deze overgangsperiode. De 
mensen moeten weten dat het mogelijk interessant is om tijdig bij de VSB aan te sluiten.

[2] De Vlaamse Regering moet er op toezien dat de continuïteit van dienstverlening gegarandeerd 
blijft tussen de verschillende deelstaten. Ze werkt daarvoor een definitieve en operationeel sluitende 
oplossing uit in samenwerking met de andere deelstaten en beheerders van het systeem. Er moet 
een definitief systeem komen voor de residentiële ouderenzorg, afgesproken in een definitief 
samenwerkingsakkoord.

[3] De Vlaamse Regering moet een voortrekker zijn om de bestaande problemen rond cumulverboden, 
subrogatie, maximumfactuur, statuut chronisch zieken, … constructief en snel op te lossen in 
samenwerking met de beheerders van het systeem. De Vlaamse burgers mogen ook geen federale 
rechten verliezen, zoals de maximumfactuur.

De Vlaamse Regering werkt een duidelijke communicatiestrategie uit voor Brusselse erkende personen 
met een handicap rond hun rechten op mobiliteitshulpmiddelen.

De Vlaamse Regering maakt definitieve afspraken met de andere deelstaten rond de tegemoetkomingen 
voor residentiële ouderenzorg tussen de verschillende deelstaten.

De Vlaamse Regering neemt het voortouw in de operationele afwikkeling van de zesde 
staatshervorming. En dat door bijkomende afspraken te maken met de andere overheden, zodat geen 
enkele burger bestaande rechten verliest, zoals de maximumfactuur, het statuut chronisch zieken, …

De finale implementatie van de
zesde staatshervorming5
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IMPLEMENTEER TIJDIG EN OP EEN REALISTISCHE MANIER HET OVERNAMEDECREET

Context
De zesde staatshervorming uit 2011 maakte de deelstaten sinds 2014 bevoegd voor verschillende 
nieuwe (deel)domeinen binnen de gezondheidszorg. Overgangsakkoorden zorgden ervoor dat de 
regionale overheden de tijd kregen om de overgedragen bevoegdheden daadwerkelijk uit te voeren. 
Hieronder lijsten we de overgekomen bevoegdheden op (met het jaartal van overname):

BEVOEGDHEID JAAR UITVOERDERS

Ouderenzorg
• Residentiële ouderenzorg 
• Geïsoleerde Geriatrische Ziekenhuizen
• Geïsoleerde Gespecialiseerde Ziekenhuizen
• Tegemoetkoming Hulp aan Bejaarden

2019
2019
2019
2017

Zorgkassen (VSB-decreet)
Verzekeringsinstellingen (overnamedecreet)
Verzekeringsinstellingen (overnamedecreet)
Zorgkassen (VSB-decreet)

Ziekenhuizen
• Erkenningsnormen
• Zwaar materiaal en Infrastructuur
• Revalidatieovereenkomsten

2014
2014
2019

VAZG
VIPA - Departement WVG
Verzekeringsinstellingen (overnamedecreet)

Mobiliteitshulpmiddelen 2019 Zorgkassen (VSB-decreet)

Geestelijke gezondheidszorg
• Overlegplatforms GGZ (-> VOGGZ)
• Psychiatrische Verzorgingstehuizen
• Initiatieven Beschut Wonen

2014
2019
2019

VAZG
Verzekeringsinstellingen (overnamedecreet)
Verzekeringsinstellingen (overnamedecreet)

Preventie (alle initiatieven volledig) o.m. 2014 VAZG

• Terugbetaling rookstopbegeleiding 2017 Verzekeringsinstellingen (via NIC)
Vlaams Instituut Gezond Leven

Organisatie Eerstelijnszorg
• Impulsfonds, huisartsenkringen, LMN, GDT
• Palliatieve Netwerken en Palliatieve 
Multidisciplinaire Teams

2014 
2014

VAZG 
VAZG

Erkenning zorgverleners en subquota van de 
gezondheidszorgberoepen

2014 VAZG

VSB = Vlaamse sociale bescherming 
VAZG =  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid 
VIPA =  Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden 
WVG =  Welzijn, Volksgezondheid en Gezin 
LMN =  Lokaal Multidisciplinaire Netwerken 
GDT =  Geïntegreerde Diensten voor Thuiszorg (ingekanteld in SEL) 
VOGG =  Vlaams Overlegplatform Geestelijke Gezondheidszorg 
NIC  =  Nationaal Intermutualistisch College
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De Vlaamse Regering maakt werk van de tijdige integratie van de revalidatie, psychiatrische 
verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen in de Vlaamse sociale bescherming. En dat 
in nauwe samenwerking met de verzekeringsinstellingen en de zorgkassen en op basis van een 
realistische planning.

De Vlaamse Regering werkt een visie op revalidatie verder uit, in nauwe samenwerking met de 
belanghebbende actoren uit het werkveld.

Verschillende onderdelen van de zesde staatshervorming werden begin 2019 ingekanteld in de Vlaamse 
sociale bescherming. Dit was echter niet het geval voor de sectoren van de revalidatie, psychiatrische 
verzorgingstehuizen en initiatieven beschut wonen. Deze werden via een ‘overnamedecreet’ 
verdergezet door de verzekeringsinstellingen, onder toezicht van het Vlaams Agentschap Zorg en 
Gezondheid (die de rol van het RIZIV overnam). De inkanteling in de VSB staat voor 2022 gepland.

Probleemstelling
[1] De Vlaamse overheid had ongeveer vijf jaar tijd om deze complexe materie over te nemen binnen 
de Vlaamse sociale bescherming. Hier is ze slechts deels in geslaagd. Op zich is een gefaseerde uitrol 
niet slecht, aangezien het de nodige tijd geeft aan de verschillende partijen om de continuïteit van de 
financiering te garanderen. 

De geplande ‘big bang’ op 01/01/2019 bleek echter een kettingreactie van een uitgestelde en 
gefaseerde uitrol, voornamelijk door softwareproblemen. Bijvoorbeeld: op 01/01/2019 werd de 
inkanteling van de woonzorgcentra (WZC) in de VSB vooropgesteld met het principe ‘radicaal digitaal’.  
Dit zou inhouden dat de opnames en facturatie van de WZC volledig digitaal moesten gebeuren. 
Wij stellen vast dat op 9/07/2019 nog maar 37 van de 1.300 woonzorgcentra zijn ingestapt in het 
digitale proces. Het grootste deel van de WZC werkt dus nog altijd op papier. Dit zorgt voor een 
bijkomende administratieve werklast bij de zorgkassen. Bovendien moeten de zorgkassen, door deze 
moeilijke digitale omschakeling, voorschotten aan de WZC betalen die nadien zullen moeten worden 
gerecupereerd en geregulariseerd. Wat opnieuw een bijkomende werklast zal inhouden, zonder dat 
hier extra werkingsmiddelen worden tegenovergesteld. 

[2] Zorgcontinuïteit binnen het domein van de revalidatie is cruciaal voor een geslaagd 
revalidatietraject. Dit domein nam de Vlaamse administratie over zonder directe aanpassingen, 
maar wel met een recente publicatie van  een visienota. Het is belangrijk dat deze visie verder wordt 
uitgewerkt, als men ook werkt aan de operationele inkanteling ervan in de VSB. Idealiter wordt de visie 
afgewerkt, voorafgaand aan de operationele inkanteling.

Acties
[1] Vanaf 01/01/2021 staat er een nieuwe mijlpaal klaar voor de VSB. Voor de operationalisering 
moeten er lessen getrokken worden uit de bovenstaande ervaringen.
 Tijdig en transparant het overleg opstarten tussen de betrokken stakeholders over de strategische en 

politieke keuzes van deze inkanteling.
 Een nauwkeurige retroplanning uitwerken, met realistische termijnen voor de verschillende fasen. 

Daarbij moet vermeden worden om met één of meerdere overgangsmaatregelen te werken.
 Tijdig de noodzakelijke IT-aanpassingen identificeren en daarvoor de noodzakelijke middelen met 

de nodige performantie voor vrijmaken. De zorgkassen de tijd geven om de nodige IT-aanpassingen 
te testen en te implementeren. En voor de centrale IT-applicaties een garantie geven dat alle 
noodzakelijke functionaliteiten tijdig worden opgeleverd, zodat de zorgkassen deze kunnen testen 
en correct implementeren. Een goede en tijdige communicatie vanuit de overheid over dergelijke 
functionele aanpassingen is primordiaal. 
 De betrokken verstrekkers en instellingen op de hoogte houden en tijdig op de hoogte brengen van 

aanpassingen in de procedures.

[2] Voor het inkantelingsproces is het belangrijk om de langetermijnvisie op revalidatie in de 
Vlaamse context af te werken. De aanzetten tot zo’n visienota moeten worden verdergezet, in 
nauwe samenwerking met alle belanghebbenden in de sector, waaronder de zorgkassen en de 
verzekeringsinstellingen. Het is belangrijk dat de patiënt aan het stuur zit van zijn revalidatietraject. 
Zo kan vanaf de start beter ingespeeld worden op zijn zorgnoden en kan een grotere betrokkenheid 
ontstaan. Daarom zou het aangewezen zijn om ook een module BelRAI voor revalidatie uit te werken.
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