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Geneesmiddelen,
tegen elke prijs?

De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Maak kennis met de
Onafhankelijke Ziekenfondsen!
De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn, met meer dan 2.000.000 leden,
de op 2 na grootste verzekeringsinstelling van het land.
De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verenigt
6 ziekenfondsen:

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

Onafhankelijk Ziekenfonds Securex
Tervurenlaan 43
Verenigde-Natieslaan 1
1040 Brussel
9000 Gent
www.securex-ziekenfonds.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

Wat met de ‘usual suspects’
onder de geneesmiddelen?
Enkele decennia geleden was het nog peis en vree Bovendien sloot Minister De Block onlangs nog een
tussen overheid en farmaceutische industrie: tewerk- samenwerkingsakkoord met Nederland om een lagere
stelling in ruil voor gelukkige aandeelhouders. De artsen prijs te bedingen voor weesgeneesmiddelen.
mochten mee aan tafel zitten en waren niet geplaagd Niettemin moeten we nog meer investeren in
door een complexe reglementering.
‘innoverende modellen voor
De tijden zijn echter veranderd.
innoverende therapieën’. Het
Budgettaire krapte leidde tot de
KCE werkt ondertussen al aan
terechte eis naar ‘accountability’ voor
een rapport rond de publieke
de besteding van publieke middelen.
financiering van klinische onderBovendien confronteerden nieuwe
zoeken. Europa zou minstens
ontwikkelingen ons brutaal met de
voor weesgeneesmiddelen een
grenzen van de betaalbaarheid van
‘Health Technology Assessment’
ons therapeutisch arsenaal. De ‘usual
kunnen maken voor alle lidstaten.
De tijden zijn echter
suspects’ zijn bekend: kankermedicatie,
We hebben geen echte schaal
veranderd. Budgettaire
weesgeneesmiddelen, dure implantaom het ‘innovatiegehalte’ van een
krapte leidde tot de terechte
ten, …
nieuw geneesmiddel objectiever
eis naar ‘accountability’ voor
Deze context leidt onvermijdelijk tot
te kwantificeren. We zouden ook
de besteding van publieke
een conflictsituatie. Aan de ene kant
nog grensoverschrijdender kunmiddelen.
hebben we sommige firma’s die een
nen werken om schaalvoordeel te
dividend gedreven marktmechanisme
creëren, om sterker te staan tegenhanteren en niet terugdeinzen voor
over te inhalige firma’s, en om
chantage en persmanipulatie. Aan de andere kant oude geneesmiddelen met een weesindicatie op de
staat de overheid die niet om vragen heen kan als: “Zijn markt te houden. We moeten tevens meer oog hebben
we de research niet twee keer aan het betalen (één voor het aspect ‘levenskwaliteit’. Tot slot moeten we
keer door subsidiëring van de universiteiten en nog meer werken vanuit een ‘pay for performance’-principe
een keer via de geclaimde prijs van het geneesmid- en de harde keuzes die daarmee gepaard gaan ook
del)?” en “Hoe verzekeren we de toegankelijkheid tot helder aan de burger durven uitleggen.
echte innovatie aan een redelijke prijs?”.
België doet het niet eens zo slecht. We staan open
voor nieuwe modellen als rechtstreekse contracten
met farmaceutische firma’s (artikel 81) of het versneld Xavier Brenez
in de handel brengen zonder vergunning van medi- Directeur-generaal
van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
catie voor een ‘onbeantwoorde medische behoefte’.
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Ons gezondheidssysteem is gebaseerd op
solidariteit. Het doel: de bevolking zo gezond
mogelijk houden met de beschikbare middelen. De ontwikkeling van nieuwe technologieën
en geneesmiddelen draagt daartoe bij, maar
zet ook de gezondheidsuitgaven onder druk.
Is het huidige systeem houdbaar op lange termijn? Hoe kunnen we
innovatieve behandelingen garanderen tegen een redelijke prijs voor de
gemeenschap? Hoe rekening houden met de voorkeuren van de burgers
in dit gevoelige vraagstuk?
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Forum zorgverstrekkers

Hippotherapie: therapie in de manege
Hippotherapie is een therapievorm die
al een veertigtal jaar bestaat en steeds
professioneler wordt. De UCL reikte onlangs
zelfs voor het eerst in België een universitair
getuigschrift ‘hippotherapie’ uit. Maar waaruit bestaat deze therapie precies? Wat zijn
de voordelen en welke patiënten hebben er
baat bij? Patrick Guilmot, paardentherapeut,
opleider en directeur van het paardentherapiecentrum van
Louvain-la-Neuve, geeft tekst en uitleg.

20

Studie

Hypertensie: therapietrouw bevorderen
van bij het begin

www.mloz.be

Hypertensie is een sluipmoordenaar. Een
levenslange behandeling is dan ook een
noodzaak. Maar hoe reageren patiënten
die pas hun diagnose gekregen hebben op
die aanbeveling? Blijven ze trouw aan de
voorgeschreven geneesmiddelen of niet? De
Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het
na door het gedrag van meer dan 18.000
patiënten met een hoge bloeddruk te analyseren.
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Wist u?

4/10

4 op de 10 overlijdens door huidkanker
kunnen worden vermeden door tijdig
op doktersbezoek te gaan.
Cijfers van www.euromelanoma.org

Nieuwe website voor
kinderen van ouders met
psychische problemen

De gezondheid van de Belgen in cijfers

Lage rugpijn, artrose, hoge bloeddruk, …:
dat zijn de meest voorkomende chronische
ziektes in ons land, zowel bij de algemene
bevolking als bij de 65-plussers. Dat blijkt uit
de Gezondheidsenquête 2013 van het Weten
schappelijk Instituut Volksgezondheid (WIV).
Bijna 40% van de chronisch zieken heeft
dagelijks last van hun aandoening en 3,3%
is bedlegerig. Dezelfde enquête toonde ook
aan dat 10% van de bevolking ouder dan 15
jaar kampt met een angststoornis, 15% met
een depressie en 30% met slaapproblemen.
Al deze aandoeningen nemen toe sinds de
enquête uit 2008.
Alle resultaten vindt u op his.wiv-isp.be

26.000

26.000 mensen zijn besmet met
het ebolavirus sinds het begin van
de epidemie. 10.823 onder hen zijn
gestorven aan de ziekte.

Cijfers van de WGO van april 2015

Voortaan kunnen kinderen van ouders
met psychische problemen of een verslaving terecht op een nieuw onlineplatform:
www.ikmaakdeklik.be. Deze website is een
initiatief van de vzw Huishouden. Het online–
project heeft als doel om meer kinderen
van ouders met psychische problemen
tijdig de weg te laten vinden naar de juiste
informatie, lotgenoten en professionele
hulp. Kinderen van ouders met psychische
problemen vormen een grote risicogroep
binnen de geestelijke gezondheidszorg. Tot
70% van deze doelgroep krijgt te maken
met ernstige problemen op lange termijn.
Meestal gaat het dan om het zelf ontwikkelen van een stoornis, moeilijkheden op
school of gedragsproblemen.
www.ikmaakdeklik.be

1/20

1 op de 20 Belgen is slachtoffer van
huiselijk geweld. Tien jaar geleden
was dat nog 1 op de 30.
Gezondheidsenquête 2013 (WIV)

Door Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be en Hellen Smeets - hellen.smeets@mloz.be
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Hoe hou je rekening met de voorkeuren van de burger?
Cancer Drugs Fund: een goedbedoeld, maar mislukt experiment
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Op zoek naar een duurzaam recept
voor de toegang tot geneesmiddelen
Ons gezondheidssysteem is gebaseerd op solidariteit. Het doel van ons systeem is
om met de middelen die voor handen zijn de bevolking zo gezond mogelijk te houden.
De ontwikkeling van nieuwe technologieën en nieuwe geneesmiddelen kan hierbij
helpen, maar legt ook een grote druk op de gezondheidsuitgaven. Anderzijds blijven
ook met deze nieuwe ontwikkelingen bepaalde behoeften van patiënten onvervuld.
Dat doet vragen rijzen: is het bestaande systeem houdbaar op lange termijn? Zijn er
andere mogelijkheden?

O

toegevoegde therapeutische waarde van een geneesmiddel in vergelijking met alternatieven. Deze
evaluatie gebeurt pas in een later stadium, op het
moment van de besprekingen over de terugbetaling
van het geneesmiddel. In sommige landen gebeuren
de besprekingen in omgekeerde volgorde en wordt de
prijs pas vastgelegd na de evaluatie van de relatieve
waarde van het geneesmiddel.
Op economisch niveau bepalen de farmaceutische beDe prijs: een moeilijke oefening
drijven vrij de kosten die ze toekennen aan het nieuwe
Wanneer een bedrijf toestemming krijgt om een geneesmiddel. Of die kosten (kostprijs, winstmarges,
bepaald geneesmiddel op de markt te brengen, werkelijke kosten voor onderzoek en ontwikkeling)
kan het er een prijs voor
ook overeenkomen met de realiaanvragen. In België beteit, valt moeilijk te achterhalen.
slist de FOD Economie over
Met dit systeem zouden bedrijde maximumprijs van een
De innovatieve geneesmiddelen
ven wel eens de grenzen kunnen
geneesmiddel. Een ware
gaan aftasten van wat het gevertegenwoordigen 3,4%
evenwichtsoefening tussen
zondheidssysteem bereid is te
van de aanvragen voor
de economische belangen
betalen (‘willingness to pay’).
terugbetaling, tegenover 27,8%
van de bedrijven zelf en de
Uit recente voorbeelden blijkt
voor de geneesmiddelen die
budgettaire vereisten van de
alleszins dat voor veel nieuwe
Sociale Zekerheid. Volgens
vergelijkbaar zijn met reeds
geneesmiddelen hoge prijzen
het Rekenhof geeft de FOD
gevraagd worden. Natuurlijk
bestaande behandelingen.
Economie toe dat het niet
moet de innovatiecapaciteit begemakkelijk is om de eerste
houden blijven en is het logisch
prijs van een geneesmiddel
dat de bedrijven die investeren
vast te leggen. De beslissing
in het onderzoek naar en de
ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen, beloond
wordt genomen op basis van wetenschappelijke en
economische informatie die het bedrijf verstrekt. Op worden voor hun inspanningen. Maar de prijs van een
wetenschappelijk niveau wordt bij de maximumprijs behandeling zou wel in verhouding moeten zijn met de
echter geen rekening gehouden met criteria als de werkelijke meerwaarde van het product.
f en wanneer een geneesmiddel op de markt
komt, hangt af van veel verschillende factoren.
Enerzijds bepaalt een bedrijf of het een aanvraag voor commercialisatie of terugbetaling van zijn
nieuwe geneesmiddel zal indienen. Anderzijds leidt
een aanvraag niet automatisch tot een terugbetaling.
Een overzicht.
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dat onderzoeksprogramma’s gericht op bestaande targets 10 tot 20x meer kans hebben op
succes dan deze gericht op nieuwe targets). Dit
op een moment dat de overheden meer en meer
proberen rekening te houden met niet enkel een
bewijs van de veiligheid en werkzaamheid van
een geneesmiddel, maar ook de meerwaarde
ten opzichte van de bestaande behandelingen.

Minder aanvragen voor innovatieve
geneesmiddelen
Een nieuw geneesmiddel is niet altijd een innovatief geneesmiddel!

De cijfers van de Commissie Tegemoetkoming
Geneesmiddelen (RIZIV) geven dezelfde trend
Een systeem vooral
weer: de innovatieve geneesmiddelen (ingediend
onder de vorm van een klasse 1) en de weesgeneesgestuurd door het aanbod
middelen vertegenwoordigen respectievelijk 3,44% en
Voor de terugbetaling van een geneesmiddel is het
2,18% van de aanvragen voor terugbetaling. De aanaan het bedrijf om het initiatief te nemen. Het beslist
vragen voor geneesmiddelen die vergelijkbaar zijn
zelf wanneer het een aanvraag indient en voor welke
met reeds bestaande behandelinindicatie. Het bedrijf kan ook om
gen (klasse 2) vertegenwoordigen
verschillende redenen beslissen
maar liefst 27,8%! Twee derde van
om geen terugbetaling aan te vrade aanvragen voor terugbetaling
gen of de aanvraag te beperken tot
De prijs van een
die ingediend werden tussen 2007
bepaalde groepen van patiënten.
geneesmiddel zou in
en 2011 hadden betrekking op
Soms gebeurt het zelfs dat een
generische geneesmiddelen of
verhouding moeten
aanvraag pas na jaren van comkopieën.
zijn met de werkelijke
mercialisering wordt ingediend.
Als het doel is om innovatie te
De bedrijven kunnen ook beslismeerwaarde van het
betalen, is het meest logische om
sen over de stopzetting van hun
deze geneesmiddelen die ook kliproduct.
terugbetaling. Om commerciële
nisch het nuttigst zijn, het meest
redenen verdwijnen bepaalde bete belonen. We merken wel dat wat
handelingen, die op een beperkte
door de bedrijven als waardevol en
patiëntengroep gericht zijn, maar
innovatief beschouwd wordt, niet
die duidelijk een therapeutische en sociale meersteeds op die manier gewaardeerd wordt door de
waarde hebben, van de markt.
HTA-instanties en de terugbetalingscommissies.

‘Nieuw’ ≠ ‘Innovatief’
De British Medical Journal definieert een innovatief
geneesmiddel als een nieuwe molecule die een
verbetering brengt ten opzichte van de bestaande
behandelingen, en een stap voorwaarts betekent
in termen van outcome voor de patiënten. Er zijn
verschillende manieren waarop een geneesmiddel
innovatief kan zijn, en niet elke innovatie is evenveel
waard. In de praktijk leidt onderzoek en ontwikkeling soms enkel naar kleine variaties van bestaande
moleculen, zonder grote klinische meerwaarde ten
opzichte van bestaande behandelingen.
Ook hier kunnen diverse redenen aan de grondslag
liggen: verschillende bedrijven kunnen gelijktijdig
onderzoek doen met gelijkaardige moleculen in
eenzelfde domein (denken we aan de nieuwe hepatitis C-behandelingen), of bedrijven worden minder
aangetrokken tot grote innovaties vanwege de grotere
risico’s die hiermee verbonden zijn (er is aangetoond

8

Onvervulde medische behoefte
De nieuwe geneesmiddelen die nu op de markt komen, vervullen niet per se een bestaande medische
nood. Bij het onderzoek naar nieuwe geneesmiddelen
wordt niet steeds uitgegaan van de behoeften van de
patiënt of van wat de patiënt als behoefte ervaart.
In dat geval worden de middelen voor onderzoek en
ontwikkeling niet optimaal benut: de farmaceutische
industrie heeft er wel baat bij, maar het maatschappelijk voordeel is minder duidelijk.
De Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bepaalt zo
de verschillende domeinen waarin er geen optimale
behandeling voorhanden is en de behoefte aan nieuwe
ontwikkelingen groot is. Enerzijds zijn er bepaalde
aandoeningen waarvoor medicatie beschikbaar is,
maar waarvan de werkzaamheid afneemt, bijvoorbeeld door toenemende resistentie aan antibiotica.
Anderzijds is er voor een aantal aandoeningen wel
een behandeling beschikbaar, maar is deze nog niet
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efficiënt genoeg. Dat is het geval bij onder meer de
Om tegemoet te komen aan het probleem rond de onziekte van Alzheimer of de behandeling van her- vervulde medische behoeften, werd er in België een
senbloedingen. Met de toename van de gemiddelde
nieuwe procedure ‘unmet medical need’ opgestart.
leeftijdsverwachting neemt ook de prevalentie van Deze procedure voorziet in een tijdelijke terugbetaling
deze ouderdomsgerelateerde ziekten toe. Ook voor van innovatieve (nog niet geregistreerde) geneesmideen aantal aandoeningen die
delen die gebruikt worden bij de
maar een klein aantal
behandeling van zeer ernstige of
patiënten treffen, de ‘weesdodelijke aandoeningen en waarziekten’, is er dikwijls nog
voor geen alternatief bestaat.
Om commerciële redenen
geen goede behandelingsopHet is minder aanbod- en meer
verdwijnen bepaalde
tie voorhanden.
vraaggestuurd, maar slechts een
behandelingen, die op een
Tot slot ziet de WHO ook
gedeeltelijke oplossing van het
een medische behoefte
probleem: ook al kan de aanvraag
beperkte patiëntengroep
in de verbetering van begedaan worden door andere partgericht zijn, maar die
staande behandelingen voor
ners dan de industrie zelf, toch
duidelijk een therapeutische
levensbedreigende ziekten.
voorziet de procedure nog steeds
Gebruik van geneesmiddelen
dat het geneesmiddel goedgeen sociale meerwaarde
keurd wordt door het Europees
tegen kanker bij kinderen is
hebben, van de markt.
Geneesmiddelenbureau (EMA),
hier een voorbeeld van. De
redenen waarom er te weinig
en dat er dus een aanvraag wordt
geïnvesteerd wordt in deze
ingediend. Daarbij blijven er ook
domeinen zijn verschillend,
een heel aantal onzekerheden:
maar berusten meestal op hetzelfde basisprincipe: hoeveel nieuwe moleculen zitten er in de pijplijn en
de bedrijven gaan er van uit dat de investeringen niet welke nieuwe indicaties kunnen er verwacht worden?
opwegen tegen de winst die behaald kan worden.
Het is dus noodzakelijk om te vertrekken van bepaalde Evenwicht tussen therapeutische
gezondheidsdoelstellingen die we willen bereiken, en
meerwaarde en rentabiliteit
van daaruit de medische behoeften vast te leggen
en prioriteiten te stellen. Dit kan waarschijnlijk niet In het huidige systeem wordt een bedrijf dat met een
gerealiseerd worden zonder na te denken over nieuwe nieuwe molecule op de markt komt, ‘beloond’ met
modellen van financiering en valorisatie van innovatie.
marktexclusiviteit voor zijn geneesmiddel. Of het

Innovatie belonen: alternatieve pistes
Er gaan meer en meer stemmen op om onderzoek op een andere manier te belonen dan door
middel van een klassiek patentsysteem. In de
Verenigde Staten werd er bijvoorbeeld nagedacht
over een directe beloning van innovatie met publieke fondsen, waarbij de beloning in proportie
is met de mate waarin het nieuwe geneesmiddel
inspeelt op een onvervulde medische nood en de
mate waarin het een echte therapeutische meerwaarde betekent. Zo worden de onderzoekskosten
losgekoppeld van de prijs van het geneesmiddel.
De laatste jaren wonnen ook de ‘PPP’s’ aan belang:
Public Private Partnerships, of de samenwerking
tussen de industrie en universiteiten of andere
openbare instanties. Via PPP’s kunnen publieke
fondsen geïnvesteerd worden in onderzoek en ontwikkeling. De bedoeling is om samen prioriteiten
vast te leggen wat het onderzoek betreft, de kennis
rond een bepaald onderwerp te verzamelen en te
delen en de risico’s voor bedrijven te verminderen.
Een voorbeeld van een PPP op Europees vlak is

het ‘IMI’ (Innovative Medicines Initiative), een
partnership tussen de Europese Gemeenschap
en de vereniging van de farmaceutische industrie.
Partnerships zouden kunnen leiden tot een eerlijkere beloning voor de publieke investeringen en
tot een eerlijkere prijs. In de praktijk verloopt de
samenwerking echter niet altijd even gemakkelijk
en zijn er nog heel wat discussiepunten, onder andere over de intellectuele eigendomsrechten van
producten die voortkomen uit een dergelijk PPP,
en over de performantie en de meerwaarde van
het systeem.
In verschillende Europese landen wordt VBP ‘Value
Based Pricing’ als oplossing naar voor geschoven.
Hierbij wordt bij de prijszetting niet alleen rekening
gehouden met de kost van de geneesmiddelen
en de voordelen voor de patiënt, maar ook met
factoren zoals de ziektelast, de voordelen voor de
maatschappij, of het geneesmiddel voorziet in een
onvervulde behoefte en hoe innovatief het is.
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geneesmiddel zijn investering zal terugverdienen,
zal dus afhangen van de winst op de verkoop van het
product. De neiging om een hoge prijs in te stellen
door het gebrek aan concurrentie gedurende deze
monopolieperiode kan dus groot zijn. De hoge prijzen
worden dan door de bedrijven gerechtvaardigd door
hoge kosten en risico’s verbonden aan Research &
Development. Dit systeem van patent en marktexclusiviteit kan ook een reden zijn om minder te investeren
in ziekten die minder ‘opbrengen’.
Ontwikkeling en innovatie kunnen leiden tot een
verbetering van de gezondheid, maar veel van deze
nieuwe geneesmiddelen leggen ook een grote druk op
ons gezondheidssysteem. De uitdaging is dus om het
juiste evenwicht te vinden tussen enerzijds de duurzaamheid van dit gezondheidssysteem en anderzijds
de economische belangen van de farmaceutische

i

firma’s en de eerlijke beloning voor echte innovatie.
De beperkte beschikbare middelen moeten ons ertoe
aanzetten om te investeren in die geneesmiddelen die
het grootste gezondheidsvoordeel opleveren. Daarvoor
is het nodig om bepaalde gezondheidsdoelstellingen
voorop te stellen, om van daaruit de medische noden
te bepalen en de prioriteiten in onderzoek vast te leggen. Het is logisch dat er incentives voorzien worden
voor echte innovatie, maar op welke manier deze
incentives best gegeven worden, is nog niet duidelijk.

Claire Huyghebaert en Evelyn Macken
Experten Onafhankelijke Ziekenfondsen

• WHO priority medicines for Europe and the world (update 2013)
• PWC Pharma 2020 the vision
• KCE: rapport 147 B (2010)

11 /06

Schrijf u in!

DEBAT

Debat 11 juni 2015

Geneesmiddelen, tegen elke prijs?
Meer dan 200.000 euro per jaar en per patiënt om een zeldzame of chronische ziekte te verzorgen,
meer dan 60.000 euro om hepatitis C te behandelen, … ‘Hold up’, ‘chantage’, ‘gijzeling’, …: het zijn termen
die we de laatste tijd vaak horen rond de discussie over de buitensporige prijzen die farmaceutische firma’s
eisen voor innovatieve geneesmiddelen.
Wat rechtvaardigt deze exuberante prijzen voor weesgeneesmiddelen of medicatie tegen kanker? Hoe
kunnen we deze prijzen doen dalen? Zijn er (budgettaire, maar ook ethische) grenzen rond de kosten die de
maatschappij wil en kan dragen om een enkele patiënt te behandelen? Wat is een ‘redelijke’ prijs voor een
geneesmiddel?
De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigen de gezondheidsactoren uit om te debatteren over dit gevoelige
onderwerp!
Accreditatie aangevraagd

Wanneer? Donderdag 11 juni 2015 van 10u tot 13u30
Waar? DIAMANT Conference & Business Centre, Brussel
Inschrijving is verplicht (via www.mloz.be)
Info/contact Piet Van Eenooghe, 0478 474 373 of geneesmiddel-debat@mloz.be
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Volg ons ook op Twitter!

@Onafh_Zf

Officiële hashtag debat

#MedicDebat
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Hoe hou je rekening met de
voorkeuren van de burger?
In ons land loopt de ingewikkelde procedure rond de beslissing over de terugbetaling
van een geneesmiddel op wieltjes. Nagenoeg alle actoren uit de zorgsector zijn
betrokken bij dit proces, op de burgers en de patiënten na. Die mentaliteit is echter
aan het veranderen. Dat blijkt uit initiatieven van het RIZIV, het KCE en de Koning
Boudewijnstichting. Tinne Vandesande, de coördinatrice van het BurgerLabo, geeft
tekst en uitleg!
Hoe ging dat project in z’n werk?
Wat is dat eigenlijk, het ‘BurgerLabo‘?
Tinne Vandesande - Het BurgerLabo is opgericht T. V. - Wij hebben eerst 32 personen gekozen. Die voornaar aanleiding van een enquête van het KCE over bereiding was cruciaal: we hadden een zeer gevarieerde
de voorkeuren van de burger rond de terugbeta- steekproef nodig met mannen én vrouwen uit verschilling van een behandeling.
lende leeftijdsgroepen en
Zoeken en leren, dat is
gewesten en met een anhet idee achter het ‘labo’.
dere opvoeding. Die 32
De deelnemende burgers
personen zijn gedurende 3
vertrekken van concrete
weekends samengekomen.
situaties (bv. maagreflux
of stoppen met roken) uit
Tijdens het eerste weekend
hun eigen leefwereld om
hebben ze kennisgemaakt
een antwoord te geven op
en kregen ze een inleiding
een algemene vraag: wat
over de werking van het
vinden ze belangrijk in het
RIZIV en de instanties
kader van de terugbeta“Voor de patiënt vonden we de
die betrokken zijn bij de
ling? Tussen die vraag en
levenskwaliteit uitermate belangrijk. Dat
terugbetaling. Ze namen
de opmaak van terugbetagaat verder dan ‘gewoon in leven blijven’.
ook kennis van de eerste
lingscriteria is een leer- en
Wij houden niet alleen rekening met de
psychosociale dimensie, maar ook met de
kennismakingsproces voor
concrete gevallen waaromgeving van de patiënt.”
de behandelde onderwerrond ze gingen werken.
pen nodig, zowel tussen
Sofie
Tijdens het tweede
de burgers als tussen hen
weekend discussieerden
en de deskundigen. Het
deskundigen met de deelnemers om zo ideeën uit te
BurgerLabo is dus een schakeltje in een veranderingsproces dat aan de overheden duidelijk maakt wisselen en inzicht te krijgen in de obstakels die zich
wat de burgers juist belangrijk vinden op vlak van soms voordoen in de werkelijkheid. Tijdens het derde
weekend werden dan de criteria voorgesteld die de
de terugbetaling.
burgers hadden opgesteld.
11
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In hoeverre zijn de antwoorden van de deelnemers
nieuw?
T. V. - De burgers bekijken de terugbetaling vanuit een
heel andere invalshoek dan de deskundigen. Zij kijken
verder dan de opmaak van criteria, omdat ze middenin de maatschappij staan. Ze wezen er al heel snel
op dat het systeem te zeer gericht is op curatieve zorg
en dat het te versnipperd is. De overheden en de ziekteverzekering moeten volgens
hen meer investeren op langere termijn. Preventie is dus
belangrijk voor de burgers.
Zij bekijken de problematiek
niet stukje per stukje. Toen ze
uitleg kregen over de werking
van het RIZIV, hebben ze onmiddellijk aangedrongen op
meer coherentie, transparantie en samenwerking.

worden. De overheid heeft geen flauw benul van wat
de burgers belangrijk vinden in het kader van de terugbetaling van geneesmiddelen. Als het systeem wil
overleven, moet het dan ook rekening houden met de
behoeftes van de burgers.

Welke voorwaarden bevorderen de deelname van
de burgers?
T. V. - De methodologie
is van cruciaal belang.
Op dat vlak was het
BurgerLabo zeer goed
voorbereid: zowel rond
de keuze van de steekproef, als de structuur
van de uitwisseling, de
opvolging en de goedkeuring. Om burgers te
doen deelnemen, moet
“Iedereen heeft recht op de terugbetaling je altijd vertrekken van
Waarom zouden we rekening
van geneeskundige verzorging. Tegelijk
houden met de mening van
concrete situaties die
heeft ieder individu ook plichten ten
de burgers over de terugbeze kunnen toetsen aan
aanzien van de maatschappij.”
hun dagelijkse leven (bv.
taling van geneesmiddelen?
T. V. - Omdat de overheden de
Julie orthodontische behandelingen of geneesmiddelen
mening van die burgers niet
kennen. Hoewel alle burgers
tegen Alzheimer). De me‘verplichte verzekerden’ zijn,
ning vragen van de burgers
worden ze niet rechtstreeks betrokken bij het overleg, is een tijdrovend proces, maar het loont de moeite om
de visie of de strategie van het gezondheidsbeleid.
hen die tijd te geven. Een andere onontbeerlijke voorEn dat terwijl ze er dagelijks mee geconfronteerd waarde is het werken met ‘ geïnformeerde’ burgers.

‘Dialogen’ en ‘BurgerLabo’, wat is het verschil?
In 2014 heeft het KCE een grootscheeps onderzoek gehouden naar de waarden en voorkeuren van de mensen
op vlak van behandelingen. Het was de bedoeling om denksporen te vinden voor de ontwikkeling van een
tool die kan helpen bij het nemen van beslissingen. Heel wat vragen bleven echter onbeantwoord. De Koning
Boudewijnstichting heeft het initiatief genomen om werk te maken van het kwalitatieve aspect, met de
oprichting van het BurgerLabo als resultaat.
Bij het RIZIV heeft de check-up van het stelsel van de gezondheidszorg, ter gelegenheid van de 50e verjaardag
van de instelling, dan weer geleid tot een onderzoek bij 50 gezondheidsactoren én een grootschalige enquête
bij de bevolking. “Die laatste analyse door Mark Elchardus heeft verbazende en zelfs schokkende resultaten
opgeleverd”, aldus Brigitte Duvieusart, adviseur bij de Koning Boudewijnstichting. “Ook hier moest nader
ingegaan worden op het kwalitatieve aspect. Dit heeft geleid tot de Burgerdialogen.”
Deze twee complementaire projecten werden zo goed als tegelijk gerealiseerd. Met welk doel? De burger
inspraak geven in de reflectie over de gezondheidszorg. Meer algemeen in het kader van de Burgerdialogen,
gericht op de terugbetaling van de verzorging in het BurgerLabo.
U leest alles over beide projecten op www.kbs-frb.be
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Wat gebeurt er na dit
experiment?
T. V. - De actoren uit de
sector hebben de resultaten van het BurgerLabo
geanalyseerd tijdens een
atelier van twee dagen.
Zijn er waarden en criteria
Het doel was om na te
die de burgers hebben
gaan hoe de vaststel“In het begin hadden we een
aangekaart, waar de
lingen van de burgers
probleempje met het BurgerLabo: we
overheden niet noodzakegebruikt kunnen worden
waren op zoek naar de doelstellingen
lijk rekening mee houden?
om het debat over het
van het stelsel van de geneeskundige
T. V. - De kern van de
terugbetalingsstelsel
verzorging in België. Welnu, het
discussie was de levenste verrijken en hoe ze
was zoeken naar een speld in een
kwaliteit van de patiënt,
ingeschreven kunnen
hooiberg!”
niet de levensduur. Ook de
worden in een agenda.
Danny
levenskwaliteit van de omNu moeten we kleine
geving van de patiënt was
werven
vastleggen,
een heet hangijzer. Momen‘proeftuintjes’ om de
teel houden de commissies binnen het RIZIV daar nieuwe aanpak uit te proberen. Het is aan het RIZIV
weinig rekening mee. Hoe kan die levenskwaliteit om uit te maken welke proeftuintjes dat zullen zijn.
beter gemeten worden? Dat is een fundamentele
Dat is de volgende stap!
vraag die voorlopig onbeantwoord blijft.
We moeten er geen deskundigen van maken, maar we
moeten hen wel uitleggen
hoe het terugbetalingssysteem werkt.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

De burgers aan het woord
Het BurgerLabo alsof u erbij was! 32 burgers hebben actief deelgenomen aan dit experiment. Zij delen
ons het resultaat mee van hun reflectie op een heldere, precieze en doordachte manier!
Bilal: “Solidariteit was de leidraad voor de 32 deelnemers uit alle leeftijdsgroepen en met zeer uiteenlopende beroepen.”
Sofie: “Voor de patiënt vonden we de levenskwaliteit uitermate belangrijk. Dat gaat verder dan ‘gewoon in
leven blijven’. Wij houden niet alleen rekening met de psychosociale dimensie, maar ook met de omgeving
van de patiënt. Een belangrijke voorwaarde voor de terugbetaling is volgens ons een voorschrift door een
arts met de vereiste ervaring. Als het om complexere aandoeningen gaat, zijn multidisciplinaire teams
nodig.”
Julie: “We hebben het over drie belangrijke punten gehad: de persoon als middelpunt van de hele problematiek, preventie en de vraag van de individuele verantwoordelijkheid én die van de maatschappij. Iedereen
heeft recht op de terugbetaling van geneeskundige verzorging. Tegelijk heeft ieder individu ook plichten
ten aanzien van de maatschappij.”
Mathieu: “Wij willen ook focussen op gezonde personen, niet alleen op zieke mensen. We moeten dus
inzetten op preventie, want het is belangrijk dat mensen gezond blijven.”
Danny: “In het begin hadden we een probleempje met het BurgerLabo: we waren op zoek naar de doelstellingen van het stelsel van de geneeskundige verzorging in België. Welnu, het was zoeken naar een speld
in een hooiberg!”
Hugo: “Een soepele beslissingsprocedure is belangrijk om snel een vorige beslissing te kunnen herzien en
aan te passen aan nieuwe medische ontwikkelingen. De belangen van de deskundigen en de burgers lopen
duidelijk uiteen. Het kan zeer interessant zijn om de terugbetalingscommissie die bestaat uit experts en
diverse lobbyisten uit te breiden met burgers en belangengroepen.”

i

Deze citaten komen uit een filmpje van de Koning Boudewijnstichting, ter gelegenheid van het
BurgerLabo. Neem een kijkje op www.youtube.com/KBSFRBvideo
Copyright foto’s: F. Toussaint
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Cancer Drugs Fund (Engeland)

Een goedbedoeld, maar mislukt experiment
In alle westerse landen stelt de kostprijs van nieuwe geneesmiddelen de beleidsmakers
voor een dilemma: hoe het budget voor de gezondheidszorg in evenwicht houden en
toch voldoende toegang bieden tot innovatieve therapieën? Een evenwichtsoefening
die bijzonder moeilijk is als het om kankermedicatie gaat. Dat toont het experiment
met het Cancer Drugs Fund in Engeland aan!

I

n het Verenigd Koninkrijk beoordeelt een overheidsinstantie (NICE) alle nieuwe geneesmiddelen op hun
kosten-effectiviteit. De laatste jaren kregen nogal wat
nieuwe kankermiddelen het etiket ‘niet-kosteneffectief’
opgeplakt. Het gevolg: geen terugbetaling via de NHS
(National Health Service). De patiëntenverenigingen
namen de overheid dan ook stevig op de korrel. Daarom
heeft premier David Cameron in 2010 het Cancer Drugs
Fund (CDF) opgericht. Dit fonds had een jaarlijks toegekend budget van £200 miljoen. Het bestaat alleen
in Engeland en niet in Wales, Ulster of Schotland. Het
komt tussen voor de kankermiddelen die door het NICE
werden geweigerd vanwege een te hoge kostprijs of die
nog niet werden beoordeeld.
Sindsdien hebben meer dan 55.000 kankerpatiënten
een terugbetaling gekregen via het CDF. Eind 2014
waren 43 geneesmiddelen aanvaard (en 20 geweigerd)
voor 80 verschillende indicaties. Het fonds beantwoordt
dus duidelijk aan een vraag.

Gepeperd prijskaartje
Het Cancer Drugs Fund bevindt zich nu echter zelf in
het oog van de storm. De jaarlijkse dotatie moest verhoogd worden tot £280 miljoen en in 2016 (voorlopige
einddatum van het initiatief) zal meer dan £1 miljard
gespendeerd zijn. Bovendien zijn er ook inhoudelijke
bezwaren, onder meer van de voorzitter van het Fonds
zelf. Enkele punten van kritiek:
• Het is vreemd om een evidence-based evaluatie van
de kosten-effectiviteit te maken en daar dan geen
rekening mee te houden.
• Engeland betaalt voor sommige geneesmiddelen een
hogere prijs dan andere landen omdat het CDF geen
prijsonderhandelingen voert.
• Het Fonds ondersteunt enkel geneesmiddelen en
onttrekt daardoor geld aan andere kankerbehandelingen als chirurgie en bestraling, terwijl die samen
voor veel meer genezingen zorgen.
• Onderzoekers uit York ontwikkelden een ‘cost calcu-

lator’ en berekenden dat het jaarbudget van het CDF
minder dan 3.400 QALY*’s genereerde, terwijl via de
‘gewone’ NHS 17.800 QALY’s mochten verwacht
worden.
• Een vergelijking met Wales (waar dus geen CDF
bestaat) toont aan dat het Fonds niets bijbrengt om
kankermiddelen die wel als kosten-effectief beoordeeld zijn sneller ter beschikking te stellen.

Afschaffen?
Alles wijst er op dat David Cameron het zich politiek
wat te gemakkelijk heeft gemaakt. De NHS is daarom
de lijst aan het herzien van de geneesmiddelen die via
het CDF terugbetaald zijn. Een groot deel ervan (ook
enkele bekende medicijnen) zou dit jaar nog geschrapt
worden. Vele experts pleiten echter onomwonden voor
het afschaffen van het CDF. Anderen stellen aanpassingen voor die ons erg bekend in de oren klinken:
gebruik het Fonds voor een vroegere toegang tot
geneesmiddelen waarover nog tijdelijke onzekerheid
bestaat over de kosten-effectiviteit. En stel, bij een
beperkt budget, een prioriteitenlijst op.

En in ons land?
Als een innovatief geneesmiddel in ons land als te duur
wordt beoordeeld, bestaat er een geformaliseerd overlegmodel met de farmaceutische firma’s (de ‘artikel
81’-procedure), dat kan leiden tot een echt compromis
en een ‘cost-containment’ contract. En zeer binnenkort
zal ook de nieuwe ‘unmet medical need’ procedure, inclusief een model voor het vastleggen van prioriteiten,
van start gaan. Dat is een welgekomen aanvulling op
het Bijzonder Solidariteitsfonds. Binnen enkele jaren
zullen we kunnen oordelen of deze aanpak het beter
doet dan Camerons geesteskind. Maar als we een
gokje mogen wagen…
Chris Van Hul
Expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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* QALY is een maatstaf voor de gezondheidsstatus die de kwaliteit en de kwantiteit van het leven integreert en een vergelijking van
gezondheidswinst voor verschillende pathologieën en interventies mogelijk maakt. Een ingreep die een jaar in goede gezondheid
mogelijk maakt, komt overeen met een QALY van 1, een ingreep met de dood tot gevolg komt overeen met een QALY van 0.

Forum zorgverstrekkers

1/5
1 op de 5 kinderen krijgt
niet de vereiste vaccinaties, hoewel die inentingen anderhalf miljoen
overlijdens zouden
kunnen voorkomen.
Cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie (april 2015)

‘Logaatome’, een taalhulp voor
alzheimerpatiënten
De ontwikkeling en verbetering van het taalvermogen van alzheimerpatiënten en hun omgeving, lijkt binnen handbereik te liggen.
Specialisten van de Universiteit van Bergen hebben een innoverend
hulpmiddel uitgewerkt: een koffertje met een handboek, fiches,
foto’s, een audio-cd en een boekje met activiteiten. De patiënt kan
dit orthofonische duwtje in de rug gebruiken in zijn thuisomgeving
(2 keer per week zelf, 1 keer per week door zijn mantelzorger). Het
is niet alleen de bedoeling om het taalvermogen van de patiënt zelf
te stimuleren en bij te schaven, maar ook om aan zijn omgeving
de middelen aan te reiken die de communicatie met de patiënt
kunnen bevorderen. “Het is het eerste hulpmiddel dat zowel de
patiënt als zijn naasten helpt en dat speciaal ontworpen is voor
het gebruik in de thuisomgeving”, zegt neuropsycholoog Laurent
Lefebvre. Het koffertje kan aangekocht of gehuurd worden.
http://portail.umons.ac.be

De Brusselse handelaars voelen zich niet goed!
Vermoeidheid, stress, spierpijn of hoofdpijn: het is maar een kleine greep uit
de gezondheidsklachten van Brusselse handelaars. 48% onder hen klaagt
over de negatieve invloed van hun werk op hun gezondheid. Dit blijkt uit een
studie, waar onderzoekers van de ‘School voor Volksgezondheid’ van de ULB
3 jaar lang aan gewerkt hebben. Andere resultaten zijn al even opmerkelijk.
17% van de handelaars verklaart antidepressiva geslikt te hebben in de 4
weken voorafgaand aan de enquête. Bij de handelaars die hun zaak alleen
leiden, blijken 3 op de 5 klachten te hebben over hun gezondheid.
petitscommercesbruxellois.ulb.ac.be

40

Elke dag wordt bij
40 Belgen een
hartinsufficiëntie
ontdekt.

Beter voedingsadvies op maat?
Het is efficiënter om persoonlijk voedingsadvies te geven om voedingsgewoontes te verbeteren, dan
om te werken met klassieke adviezen, gericht op een bevolkingsgroep. Dat is de belangrijkste les
die we kunnen trekken uit het Europese project Food4Me. Een van de
fases van het project bestond uit een pan-Europese studie met meer
dan 1.500 deelnemers, bedoeld om de effecten op de gezondheid van
diverse niveaus van persoonlijk voedingsadvies te vergelijken. Na 6
maanden bleek dat de deelnemers die persoonlijk advies gekregen
hadden over hun voeding en levenswijze, veel gezonder waren gaan
leven dan de deelnemers uit de standaardgroep die geen persoonlijk
advies gekregen hadden. De onderzoekers onderstreepten dat de
nagestreefde blijvende verandering van het voedingsgedrag die moet
uitmonden in een betere gezondheid, beter kan worden bewerkstelligd met persoonlijk advies en dat die verandering alleen maar kan bijdragen tot een verlaging van
de budgettaire druk op de volksgezondheid. Meerdere juridische en ethische hete hangijzers over
voedingsadvies op maat moeten evenwel nog uitgeklaard worden.
www.food4me.org

Door Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Verplichte getrapte zorg: opstapje naar
een betere gezondheidszorg?
In tegenstelling tot de meeste Europese landen kunnen Belgische patiënten rechtstreeks terecht bij een
specialist. Steeds meer stemmen gaan echter op voor een ‘verplichte getrapte zorg’, waarbij de patiënt
eerst naar de huisarts gaat en pas na diens doorverwijzing naar de specialist trekt. Is die verplichte
doorverwijzing door de huisarts noodzakelijk of maakt het de zaken in bepaalde gevallen nodeloos
complex? Dr. Johan Van Wiemeersch, voorzitter van de Beroepsvereniging van Belgische Gynaecologen en
Verloskundigen, en Jan De Maeseneer, Prof. Huisartsgeneeskunde aan de UGent, laten hun licht schijnen
over deze prangende vraag!

Prof. De Maeseneer, waarom ijvert u voor een
verplichte getrapte zorg?
Jan De Maeseneer - Het uitblijven van een verplichte
getrapte zorg in ons land zorgt voor een aantal problemen. Voor mij staan 3 elementen centraal. Ten eerste
is er de kwestie van de expertise. Als gynaecologen
90% van de uitstrijkjes in het kader van de opsporing
van baarmoederhalskanker doen, verliezen ze hun
expertise omdat ze op die manier minder complexe
verstrekkingen uitvoeren. En hetzelfde geldt in die
situatie voor de huisarts, aangezien hij geen gynaecologische
problemen
meer behandelt. Ik pleit
daarom voor een adequate financiering van die
expertise. De raadpleging
van complexe problemen
door een specialist moet
een hogere financiering
Jan De Maeseneer
krijgen. Ten tweede gaat
de kwaliteit van de zorg ook
achteruit als mensen rechtstreeks naar de specialist
trekken. De coördinatie van de zorg via het Globaal
(Elektronisch) Medisch Dossier is een taak van de
huisarts en die opdracht komt dan in het gedrang.
Op die manier krijg je dan onderzoeken die nodeloos
herhaald worden en dergelijke meer. Ten slotte is er
het aspect van de sociale rechtvaardigheid. Studies
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wijzen uit dat de huisarts eerder armere mensen ziet
en specialisten vooral hoger opgeleide mensen. Dat is
merkwaardig, want de huisarts moet instaan voor algemene problemen en de specialist voor complexere
problemen. En die taakverdeling moet helemaal los
staan van hoeveel euro’s er op de bankrekening van
de patiënt staan. En dan is er nog het grote probleem
dat zorgverleners 20 à 30% van hun tijd besteden
aan zaken waarvoor ze overgekwalificeerd zijn. En
dat geldt zowel voor specialisten als huisartsen en
verpleegkundigen.
Hoe staan gynaecologen tegenover deze argumenten, Dr. Van Wiemeersch?
V. W.: Wel, binnen de gynaecologie is er momenteel een
sterke tendens naar subspecialisatie, de zogenaamde
3e lijn. Dat is een nieuwe groep die zich voornamelijk
wil richten op de meest complexe problemen en zij
treden de argumenten van Prof. De Maeseneer uiteraard bij. Maar voorlopig is dat slechts een evolutie en
momenteel vinden 9 op de 10 algemene gynaecologen
(2e lijn) dat zij de eerstelijnsarts en vertrouwensarts
van de vrouw zijn. De reden voor die unanimiteit is
duidelijk. We zijn namelijk met te veel gynaecologen.
In Nederland doen de gynaecologen enkel specialistisch werk, maar die zijn procentueel met veel minder
en het aanbod aan gespecialiseerde geneeskunde is
dan ook ruim voldoende. Dat is bij ons niet het geval.
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Neem onze gynaecologen het eerstelijnswerk
af en je krijgt broodroof! De wens om meer specialistische geneeskunde te doen is er dus wel, maar de nood
om eerstelijnstaken uit te voeren, is nog groter.
Johan Van Wiemeersch

En daarnaast gaan vrouwen voor eenvoudige
ingrepen ook gewoon liever rechtstreeks naar de
gynaecoloog…
J.D.M.: Dat is inderdaad een deel van onze cultuur
geworden, zowel bij patiënten als zorgverleners. Eens
gynaecologen het gewend zijn om uitstrijkjes te doen
en vrouwen dat ook van hen verwachten, creëer je een
vicieuze cirkel. En dat zorgt voor een conflictsituatie.
Want aan de ene kant heb je die eerstelijnsingrepen
door specialisten, maar aan de andere kant stijgt het
aantal complexere ingrepen door de vergrijzing van de
bevolking.
V.W.: Klopt. Daarom is de huidige evolutie van algemene gynaecologie naar subspecialisatie ook zo positief.
Meer dan 1 op de 3 toekomstige gynaecologen wil in de
3e lijn fungeren en zij vormen dus geen concurrentie
voor de huisarts. Dat betekent niet dat de algemene
gynaecologie dood is, maar dat ze in de toekomst meer
en meer in de 2e lijn zal kunnen functioneren. Alleen is
dat voorlopig nog toekomstmuziek en moeten we eerst
dringend het aantal opleidingsplaatsen evalueren en
bijsturen waar nodig. Het hoge aantal gynaecologen in
ons land blijft het grootste obstakel voor een getrapte
zorg.
Hoe moet het aantal opleidingsplaatsen dan worden
bepaald?
J.D.M.: De basis van de planning moet altijd de prevalentie van de problemen zijn. Als een probleem
zeldzaam is, heb je bv. maar 10 specialisten nodig.
Komt een probleem vaker voor, dan moeten het er
meer zijn. Die planning moet dan gekoppeld worden
aan een goede spreiding. Zo moet zeer specialistische
zorg geconcentreerd worden in een aantal expertisecentra en niet beschikbaar zijn op elke hoek van de
straat. Anders komt de kwaliteit van de zorg in het
gedrang. Daarover moet je echter ook in dialoog gaan
met de bevolking.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben onlangs
nog gewezen op een oude maatregel, waardoor patiënten minder betalen als ze doorverwezen zijn door
de huisarts. Een getrapte zorg is dus ook beter voor
de portemonnee.
J.D.M.: Tuurlijk, maar die financiële incentives zijn
op zich niet genoeg. Er is nood aan een zogenaamde
multifactoriële aanpak. Voor een goede getrapte zorg
moet je ook rekening houden met andere facetten als

het aantal opleidingsplaatsen, de sensibilisering van
de burger, … Rond dat laatste punt hebben de ziekenfondsen bv. een belangrijke rol te vervullen. Enkel als
we al deze stukjes van de puzzel in elkaar doen passen,
zal het systeem werken. De evolutie naar subspecialisatie die Johan aanhaalde, is inderdaad positief. Nu is
het aan de overheid om daar de nodige kaders rond te
creëren. Een hoger tarief voor complexe raadplegingen is daar een voorbeeld van. Op die manier hoeven
gynaecologen geen uitstrijkjes meer te doen om toch
maar hun boterham te verdienen.
V.W.: Alleen kan zoiets niet van vandaag op morgen. De
huidige tweedelijnsgynaecoloog zit momenteel namelijk geprangd tussen de huisarts en de groeiende groep
subspecialisten. Daarom bouwen we beter een progressief scenario in met bv. een tienjarenplan, waarin
alle incentives mooi in elkaar haken. Op die manier kan
iedereen zich heroriënteren. En dan oogt de situatie
in 2025 al heel wat rooskleuriger. We moeten dus een
deadline voorop durven te stellen, maar alleen zal die
niet in de ‘nabije’ toekomst liggen.
Deze discussie woedt al 40 jaar. Waarom is het tot
nu toe onmogelijk gebleken om een strikte taakverdeling vast te leggen?
V.W.: Ik denk dat we onze visies te vaak naast elkaar
geformuleerd hebben zonder echt de dialoog aan te
gaan. Nochtans zijn Jan en ik van hetzelfde jaar (lacht).
Binnen het artsensyndicaat zijn zowel huisartsen als
specialisten aanwezig, maar dat is niet echt de plaats
om dit debat te voeren.
J.D.M.: Johan moet als voorzitter van een beroepsvereniging ook een achterban mobiliseren en zoiets
is niet eenvoudig. Volgens mij hebben artsen in het
verleden ook niet voldoende deelgenomen aan het
beleid. Dat is nu aan het veranderen. Samen met een
aantal collega’s heb ik het document ‘Together we
change. Eerstelijnszorg: nu meer dan ooit!’ opgesteld.
De gynaecologenvereniging houdt dan weer enquêtes
onder zijn leden. Het is belangrijk dat de verschillende
beroepsgroepen op die manier bijdragen aan het debat
en met elkaar in dialoog gaan. Dat silo-denken van
vroeger leidt niet tot oplossingen.

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Arbeidsongeschikt…
of toch niet?
Het staat zwart op wit in het regeerakkoord: de re-integratie van arbeids
ongeschikte personen is één van de algemene maatregelen voor werk en
competitiviteit in 2015. Tijd voor de adviserend geneesheren, verzekerden,
behandelende artsen én bedrijven om de knop om te draaien!

I

n 2014 werden meer dan 330.000 personen erkend wel de standaardnorm kunnen worden en zullen alle
als invalide, de meesten onder hen ouder dan 45 jaar. betrokken actoren gesensibiliseerd kunnen worden:
In 63% van de gevallen was de invaliditeit te wijten de verzekerden, de artsen, de werkgevers, de sociale
aan geestelijke aandoeningen (burn-out, depressie,…) partners,…”
of spier- en skeletaandoeningen, voornamelijk aan de
ruggengraat. Een deel van deze invalide personen is Nieuw spectrum
echter wel degelijk nog in staat om te werken. Maar
dat is voorlopig eerder uitzondering dan regel...
Een grote revolutie hoeven we dus niet te verwachten.
Volgens de regering is de tijd rijp voor verandering. Eerder een geleidelijke mentaliteitsverandering bij de
Het idee van minister van Volksgezondheid Maggie De meeste actoren die betrokken zijn bij de arbeidsreBlock om werkhervatting bij personen in arbeidsonge- integratie. Tot voor kort beperkte de adviserend
schiktheid te stimuleren, is echter niet nieuw. In 2009 geneesheer zich uit gewoonte tot de evaluatie van
gingen de verzekeringsinstellingen al eens de dialoog
de functionele aandoeningen
aan met de Vlaamse dienst voor
van een arbeidsongeschikte
Arbeidsbemiddeling (VDAB)
persoon. Vanaf nu zal hij ook
over de socio-professionele
rekening moeten houden met
Naast de financiële kant
re-integratie van arbeidsongede resterende capaciteiten van
schikte personen. Dit initiatief
krijgt een arbeidsongeschikte
de werknemer en het werk waar
resulteerde in een intentieverhij, ondanks zijn medische propersoon het ook hard te
klaring die in 2012 uitmondde
blemen, nog toe in staat is. De
verduren op fysiek, mentaal,
in een overeenkomst met het
adviserend geneesheer is echter
familiaal en sociaal vlak.
RIZIV¹. Het programma omvat
niet de enige die het over een
een beroepsherscholing met
ander boeg zal moeten gooien.
ruimte voor de ontplooiing en
Bij de patiëntenverenigingen zijn
eventueel een opleiding. Het
ze daar niet echt rouwig om. Dit
is aan de adviserend geneesheer om een traject op
beleid, dat 10 jaar geleden nog als antisociaal werd
maat te bepalen. “Niets nieuws onder de zon”, ver- bestempeld, wordt in de huidige crisistijden als een
telt Bernard Landtmeters, medisch directeur van de noodzaak gezien. “Arbeidsongeschiktheid weegt
steeds meer door op het budget van de sociale zeLandsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
“Maar dankzij het regeerakkoord zal re-integratie kerheid,” voegt Christophe Van den Bremt, medisch
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adviseur bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen, eraan
toe. “Maar dat geldt ook voor het welzijn. Naast de
financiële kant krijgt een arbeidsongeschikte persoon
het ook hard te verduren op fysiek, mentaal, familiaal
en sociaal vlak.”
Nu nog de bedrijven overtuigen om iemand weer aan
het werk te zetten die niet 100% arbeidsgeschikt is,
door eventueel zijn job wat aan te passen. Welk traject
de adviserend geneesheer en de arbeidsongeschikte
persoon ook overeengekomen zijn, het is nog altijd
de werkgever die het laatste woord heeft en beslist
over de re-integratie van zijn werknemer en de omstandigheden waarin dit moet gebeuren. Heel wat
werkgevers trekken liever de kaart van preventie en
investeren in welzijn op het werk en de ergonomie
om geestelijke ziektes als burn-out of depressie en
spier- en skeletaandoeningen te vermijden.

Iedereen aan boord
De regering wil met een ‘multidisciplinair re-integratieplan’ werken, ten laatste 3 maanden na het begin
van de arbeidsongeschiktheid. Tot nu toe kreeg de
adviserend geneesheer nooit een termijn opgelegd.
“De tijdsfactor is belangrijk”, legt Christophe Van den
Bremt uit. “Arbeidsongeschiktheden die met een getuigschrift worden aangegeven, eindigen in de meeste
gevallen met een spontane werkhervatting binnen de
eerste 6 maanden.”
Bij dit re-integratieplan zijn heel wat actoren betrokken op verschillende niveaus. Deze multidisciplinaire
aanpak mag dan de voorkeur wegdragen, in de praktijk blijkt ze vaak moeilijk te realiseren. Adviserend
geneesheer, behandelende arts, arbeidsgeneesheer,
referentieraadgever van de VDAB, FOREM of ACTIRIS, het RIZIV,… Hoe kunnen we al deze mensen met
elkaar in contact brengen? Een van de aangehaalde
pistes is de eHealth-box, maar dan moet rekening
gehouden worden met de termijnen die nodig zijn
voor de implementatie. “Goed overleg en duidelijke
communicatie zijn van groot belang”, legt Bernard
Landtmeters uit. “Op dit moment hebben we een
‘boekje rond werkhervatting’ ontwikkeld dat we aan
de patiënt meegeven, waarin alle actoren informatie
kunnen noteren. Volgens ons krijg je een grotere
transparantie als je de patiënt als communicatiepunt
gebruikt.”
De rol van de behandelende arts zal ook evolueren, nu
op het nieuwe arbeidsongeschiktheidsattest de periode van arbeidsongeschiktheid vermeld moet staan.
Op dit moment moet de adviserend geneesheer deze
taak uitvoeren, maar in de toekomst zal hij op afstand
de evolutie van de arbeidsongeschiktheid kunnen
1

volgen, zonder dat de patiënt echt opgeroepen moet
worden. De Orde van Geneesheren, de medische vakbonden en wetenschappelijke verenigingen hebben de
nieuwe getuigschriften al goedgekeurd. Ze zouden in
werking moeten treden op 1 januari 2016.
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

Werkhervatting vergemakkelijken
Sommige bedrijven kiezen ervoor om nu al de
koe bij de horens te vatten en werkhervatting bij
hun werknemers te stimuleren. Dat is het geval
bij D’Ieteren waar Erik Debackere als Ability Case
Manager werkt. “Het is een functie die nog vrij onbekend is,” legt hij uit. “De Ability Case Manager
verzamelt alle informatie en sluist die door naar
de juiste persoon. Hij fungeert als tussenpersoon
tussen de behandelende arts, de arbeidsgeneesheer en de adviserend geneesheer. Hij biedt
daarbij praktische begeleiding aan. Arbeidsongeschiktheid is een complex domein met heel wat
verschillende betrokken partijen. Regelmatig moet
ik, op vraag van de werknemer, contact opnemen
met de artsen en verzorgenden om te bepalen
onder welke omstandigheden hij het werk mag
hervatten. Sommigen vinden het moeilijk om te begrijpen dat ik werk ten voordele van de werknemer
en hem wil helpen in plaats van hem te controleren
of argumenten te zoeken om hem te ontslaan. We
hebben verschillende hulpmiddelen ingezet om de
arbeidsongeschiktheid van onze werknemers aan
te pakken. Sinds april 2014 sturen we naar alle
arbeidsongeschikte werknemers een brief. Daarin
staat informatie over de verschillende stappen die
ondernomen moeten worden (bij de werkgever, het
ziekenfonds,…) en informatie over de arbeidsreintegratie. De Ability Case Manager kan ook thuis
langsgaan bij de persoon in kwestie. De bedoeling
is om met de arbeidsongeschikte persoon samen
te zitten en te bekijken of hij de administratieve
stappen heeft uitgevoerd, hoe hij op een geleidelijke manier het werk kan hervatten, of hij onder de
VDAB- of Awiph-criteria valt of om de procedure
uit te leggen om een tegemoetkoming te krijgen.
Dankzij onze tussenkomst kan een persoon bv. zijn
werktijd beter regelen, meer pauzes nemen of de
werkdag vroeger beëindigen.”

Samenwerkingsovereenkomst RIZIV- NIC – VDAB – GTB, gesloten in het kader van de socio-professionele arbeidsre-integratie van de
verzekerden erkend in arbeidsongeschiktheid.
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Hippotherapie

Therapie
in de manege
Hippotherapie is een therapievorm die al een veertigtal jaar bestaat en steeds
professioneler wordt. De UCL reikte onlangs zelfs voor het eerst in België een
universitair getuigschrift ‘hippotherapie’ uit. Maar waaruit bestaat deze therapie
precies? Wat zijn de voordelen en welke patiënten hebben er baat bij? Patrick
Guilmot, paardentherapeut, opleider en directeur van het paardentherapiecentrum
van Louvain-la-Neuve, geeft tekst en uitleg.

Patrick Guilmot

Welke bijdrage
kan een paard leveren aan therapeutische begeleiding?
Patrick Guilmot - Het belang van
een relatie met een paard is dat
het een hele reeks dingen naar
boven brengt die de persoon op
lichamelijk, emotioneel, gedragsmatig en cognitief vlak doormaakt.
Een paard is een heel emotioneel
en gevoelig dier, de ideale partner
om mee op ontdekkingstocht te
gaan. Een paard reageert anders
van persoon tot persoon. Zijn
reactie is een reflectie van de
lichaamstaal en emoties die de
persoon uitdrukt en op die manier leert die persoon hoe hij zich
moet gedragen om met het paard
te communiceren. De aanvragen
van zorgverleners zijn in de eerste
plaats gericht op fysieke revalidatie. Revalideren met een paard is
nu eenmaal motiverender. Het zijn
geliefde dieren en voor sommigen
is het net iets aangenamer dan op
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hun eentje te zitten zwoegen bij de
kinesist…

gedragsproblemen, eetstoornissen of zelfs relatieproblemen.

Wie doet het vaakst een beroep
op hippotherapie?

Sommigen zijn verbaasd dat deze
opleiding nu erkend wordt door
de universiteit …

P. G.: Bij hippotherapie komt
vaak spontaan het beeld van een
persoon met een handicap in je
op. Dat klopt op zich wel: paardentherapie is heel handig om
het lichaam te versoepelen en te
leren bewegen na bv. een ongeval.
Maar daarnaast is de therapie ook
nuttig voor mensen die kampen
met geestelijke aandoeningen,
depressie of angst. Eigenlijk
kunnen alle soorten van lichamelijke of emotionele problemen
behandeld worden met behulp van
paardentherapie. Historisch gezien is paardentherapie ontstaan
voor mensen met een verstandelijke of lichamelijke handicap,
maar sinds enkele jaren is het
uitgebreid naar personen met
psychologische aandoeningen,

P. G.: De bedoeling is om de
voordelen van hippotherapie voor
de geestelijke en lichamelijke gezondheid officieel en wettelijk te
maken. Een van de doelstellingen
is om theoretische ondersteuning
te bieden aan een praktijk die
vaak op het gevoel gegeven wordt.
En natuurlijk ook om de praktijk
professioneler te maken.

Welke voorkennis heb je nodig om
deze opleiding te kunnen volgen
en tot wie is ze gericht?
P. G.: Voor deze opleiding moet je
in het bezit zijn van een diploma
hoger onderwijs of graduaat.
Je kan ook toegelaten worden
als je kan aantonen dat je ge-
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Ontmoeting
lijkwaardige ervaring binnen het
domein hebt. De opleiding duurt
6 maanden. Er zijn praktische en
theoretische lessen, maar van
de student wordt ook persoonlijk
werk verwacht. Elke student moet
als toekomstige paardentherapeut
zelf op ontdekkingstocht gaan en
zijn beleving met het paard onderzoeken. Hij moet als het ware
in de huid van de patiënt kruipen
en achterhalen wat het contact
op lichamelijk en emotioneel
vlak met hem doet. Studenten
komen van overal: kinesisten,
psychologen, ergotherapeuten,
logopedisten, gespecialiseerde
opvoeders, maatschappelijk assi
stenten, verpleegkundigen, enz. …
Allemaal mensen die actief bezig
zijn binnen de gezondheidszorg.
Interview door Pascale Janssens
pascale.janssens@mloz.be

i

Ik hou van Prinses. Mijn paard!
Mathieu is 7 jaar en lijdt aan autisme. Hij heeft totaal geen interesse
voor de wereld rond hem, zijn geestelijke achterstand is groot en hij
kan zich nauwelijks verbaal uitdrukken. Prinses is de zachtste merrie
van de manege: een open blik, de oren gespitst en geen greintje agressiviteit. De band tussen de twee is zeer hecht! Al nam hun verhaal wel
een valse start.
De mama van Mathieu doet haar verhaal: “In eerste instantie brachten
we Mathieu naar de manege om hem vertrouwd te maken met de paarden. Mathieu was heel terughoudend en liet de paarden niet dichterbij
komen. De eerste toenaderingspogingen met Prinses waren een maat
voor niets. Onverwachts heeft Prinses toch het hart van Mathieu weten
te veroveren. Toen hij zich voor de zoveelste keer wegdraaide van haar
en met zijn rug naar haar toe wou wegstappen, heeft Prinses haar
hoofd op zijn schouder gelegd. Mathieu, die helemaal verrast was, bleef
onbeweeglijk staan. Na enkele minuten is Prinses weggegaan.”
“De volgende dagen ontstond er tussen hen een soort ritueel. Mathieu
benaderde de merrie, die zachtjes snoof en hem lichtjes aanraakte met
haar snuit. Het was alsof ze hem enkele woorden in zijn oor fluisterde!
Een tijdje later durfde Mathieu zelfs op haar rug te klimmen. Sindsdien is hij de gelukkigste jongen ter wereld.” Tijdens ons gesprek zit
Mathieu er maar beteuterd bij. Hij gunt ons geen blik, laat staan een
woord. Alleen de naam Prinses doet zijn ogen blinken… “Prinses mooi.
Ik hou van Prinses. Mijn paard.” Woorden die hij oprecht meent en die
zijn mama telkens weer gelukkig maken. En er zijn vast nog andere
Mathieus die dankzij paardentherapie een zekere fysieke autonomie
gevonden hebben en nog veel belangrijker: momenten van geluk en
rust. En dat is wat uiteindelijk telt, niet?

Nog een stapje verder: ‘Oefenboek hippotherapie, paardrijden voor kinderen met een beperking’ van Jill
Jacob en Ivan Reynaert, verschenen in 2013 bij Bloemendal Uitgevers

Een universitair getuigschrift voor hippotherapie
Het paardentherapiecentrum van Louvain-la-Neuve biedt al meer dan 15 jaar opleidingen aan en beantwoordt
zo aan de toenemende vraag in België, Frankrijk en Zwitserland. De opleidingen zijn geleidelijk aan verrijkt met
de inbreng uit verschillende hoeken en dankzij de recente evoluties op vlak van psychologie, kinesitherapie en
paardencoaching. De invoering van een universitair getuigschrift aan de UCL draagt bij tot de erkenning van
deze discipline.
Waarom deze opleiding? Paardentherapeut is nog geen wettelijk erkend beroep. Tot nu toe organiseerden
paardentherapiecentra deze opleiding zelf. De universitaire opleiding van de UCL geeft hippotherapie extra
krediet en vooral een theoretisch luik, waarmee het aanbod in het veld verrijkt en versterkt kan worden.
Tot wie is dit universitair getuigschrift gericht? Tot beoefenaars van paardentherapie, gezondheidsprofessionals, psychologen, logopedisten, artsen, kinesisten, verpleegkundigen, gespecialiseerde opvoeders,
ergotherapeuten…
Wie zijn de experts die hun kennis doorgeven? De universiteit combineert de kennis van professoren en
actoren in het veld: professoren aan de faculteit bewegelijkheidswetenschappen en psychologie en opvoedwetenschappen, osteopaten, paardentherapeuten, psychotherapeuten, instructrices en tal van psychologen.
Contact
Marie-Anne Schelstraete, academisch verantwoordelijke van het getuigschrift en vice-decaan van de faculteit
psychologie en opvoedwetenschappen van de UCL: 010 47 40 53
Patrick Guilmot, verantwoordelijke ‘in het veld’ van het getuigschrift en directeur van de manege: 0472 45 49 17
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Studie

Therapietrouw
bevorderen van
bij het begin

Hypertensie is een sluipmoordenaar. Een levenslange behandeling is dan ook een noodzaak.
Maar hoe reageren patiënten die pas hun diagnose gekregen hebben op die aanbeveling? Blijven
ze trouw aan de voorgeschreven geneesmiddelen of niet? De Onafhankelijke Ziekenfondsen
gingen het na door het gedrag van meer dan 18.000 patiënten met een hoge bloeddruk te
analyseren.

D

e studie had betrekking op een groep van
personen met een nieuw gediagnosticeerde
hypertensie die bloeddrukverlagers (AHT’s)
voorgeschreven hadden gekregen. Personen die
dergelijke geneesmiddelen slikten vanwege andere
indicaties dan een hoge bloeddruk, lieten we buiten
beschouwing.
In totaal hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen
de therapietrouw onderzocht van 18.706 ‘nieuwe
hypertensiepatiënten’ gedurende 5 opeenvolgende
jaren. Meer dan 1.500 personen overleden tijdens de
observatieperiode, terwijl anderen hun behandeling
tijdelijk of definitief stopgezet hebben (Tab. 1).

De aanvangsgroep bestond voor 52% uit mannen
en voor 48% uit vrouwen (Tab. 2). 9% van de mannen
en 8% van de vrouwen overleden tijdens de bestudeerde periode van 5 jaar.
De behandeling van de hoge bloeddruk begon op
een gemiddelde leeftijd van 59 jaar (geen verschil
tussen mannen en vrouwen).
Meer dan de helft (53%) van de nieuwe patiënten
met een hoge bloeddruk, bevond zich in de leeftijdsgroep van 50-74 jaar en 29% was jonger dan 50
jaar. Ongeveer 1 op de 3 75-plussers overleed tijdens
de behandelingsperiode van 5 jaar.
Bijna 90% van de patiënten kreeg één klasse

Tabel 1
Behandelde populatie, die overleden is of de AHT-behandeling stopgezet heeft tijdens de 5 bestudeerde jaren
1ste jaar

Tweede jaar

Derde jaar

Vierde jaar

Vijfde jaar

Behandelde personen

18.706
(100%)

14.734
(80,3%)

14.192
(78,7%)

13.846
(78,1%)

12.172
(70,0%)

Overleden personen

353
(1,9%)

330
(2,2%)

301
(2,1%)

322
(2,3%)

328
(2,7%)

/

3.619
(19,7%)

3.831
(21,3%)

3.876
(21,9%)

*

Personen die hun AHT-behandeling stopgezet
hebben (en in leven gebleven zijn)
* Onvolledig jaar (minder dan 365 dagen)
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St u d i e

van AHT-geneesmiddelen voorgeschreven bij het
begin van de behandeling. 9% kreeg 2 klassen
voorgeschreven en 2% meerdere klassen van geneesmiddelen (Tab. 3). De geneesmiddelen die het
vaakst voorgeschreven werden in het begin, zijn de
bètablokkers (30%), gevolgd door ACE- inhibitoren/
renine-inhibitoren en sartanen (28%).
1 op de 4 patiënten kreeg één AHT-klasse voorgeschreven op zijn eerste voorschrift, maar tijdens
het eerste jaar werd vervolgens nog een andere
AHT-klasse voorgeschreven (die beantwoordt aan
de diverse actuele aanbevelingen).
Van de 17.072 personen die in leven gebleven zijn
tijdens de 5 observatiejaren (91% van de aanvangsgroep), heeft 63% zijn AHT-behandeling elk jaar
netjes gevolgd (Tab. 4). Mannen houden zich verhoudingsgewijs beter aan hun behandeling (68%)
dan vrouwen (58%), zonder dat daarvoor een verklaring bestaat.
28% van deze patiënten heeft in die periode van 5
jaar dezelfde AHT-behandeling gekregen (30% van
de mannen en 25% van de vrouwen, zonder onderscheid tussen de leeftijdsgroepen).

Tabel 2
Aanvangsgroep, opgesplitst volgens het geslacht en de
leeftijdsgroep bij het begin van de behandeling
Aantal

Overlijden tijdens
de bestudeerde
periode van 5 jaar

Verdeling

Geslacht
Man

9.687

52%

9,2%

Vrouw

9.019

48%

8,3%

Totaal

18.706

100%

8,7%

Leeftijd
18-24

198

1%

0,0%

25-49

5.176

28%

1,5%

50-74

9.906

53%

5,3%

≥ 75

3.426

18%

30,2%

18.706

100%

8,7%

Totaal

Bijna 2 op de 3 personen die hun behandeling
aangevat hebben met een bètablokker (C07) of ACEinhibitoren/renine-inhibitoren en sartanen (C09)
gebruiken elk jaar AHT’s. Bijna twee derde van deze

Tabel 3
* zie lexicon

Populatie die behandeld werd met AHT’s in de bestudeerde periode van 5 jaar, per ATC-klasse
In leven gedurende de periode van 5 jaar
ATC-code *

Bestudeerde
populatie (1e jaar)
Individu
(1)

1 klasse

> 2 klassen

Totaal

% totaal

Individu
(2)

% totaal

(2) / (1)
%

Ongewijzigde behandeling tijdens de 5
jaar
Individu
(3)

% totaal

(3) / (1)
%

(3) / (2)
%

C07

3.706

22%

2.456

23%

66%

1.586

33%

43%

65%

C09

3.616

21%

2.283

21%

63%

1.473

31%

41%

64%

C03

1.850

11%

618

6%

33%

327

7%

18%

53%

C08

1.476

9%

824

8%

56%

375

8%

25%

45%

C02

66

< 1%

17

< 1%

26%

6

< 1%

9%

35%

Totaal

2 klassen

Behandeling elk jaar gevolgd
tijdens de 5 jaar

10.714

63%

6.198

58%

58%

3.767

79%

35%

61%

C07-C09

1.681

10%

1.238

12%

74%

433

9%

26%

35%

C08-C09

878

5%

628

6%

71%

121

2%

14%

19%

C03-C07

629

4%

371

3%

59%

81

2%

13%

22%

C07-C08

593

3%

405

4%

68%

87

2%

15%

21%

C03-C09

560

3%

354

3%

63%

52

1%

9%

15%

Autres

374

2%

224

2%

60%

27

< 1%

7%

12%

Totaal

4.715

27%

3.220

30%

68%

801

17%

17%

25%

C07-C08-C09

519

3%

428

4%

82%

68

1%

13%

16%

C03-C07-C09

440

3%

346

3%

79%

80

2%

18%

23%

C03-C08-C09

223

1%

175

2%

78%

15

< 1%

7%

9%

C03-C07-C08

105

< 1%

76

< 1%

72%

2

< 1%

2%

3%

Autres

356

2%

274

3%

77%

26

< 1%

7%

9%

Totaal

1.643

10%

1.299

12%

79%

191

4%

12%

15%

17.072

100%

10.717

100%

63%

4.759

100%

28%

44%
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Grafiek 1
Verhouding van het aantal personen met een hoge bloeddruk per leeftijdsgroep (bij het begin van de behandeling), volgens het aantal
stopzettingen van de behandeling gedurende 6 maanden tijdens de behandelingsperiode van 5 jaar (bij de personen die in leven blijven).
18-24 jaar (gemiddeld = 6,4)

40%

25-49 jaar (gemiddeld = 3,8)

35%

50-74 jaar (gemiddeld = 2,3)

30%

75 jaar en ouder (gemiddeld = 2,2)
Totaal (gemiddeld = 2,8)

25%
20%
15%
10%
5%
0

1

2

3

4

5

personen heeft zijn AHT-behandeling niet veranderd
tijdens de bestudeerde periode van 5 jaar.
In het algemeen hebben personen die hun
AHT-behandeling beginnen met één type van
geneesmiddel, meer dan 1 kans op 3 (35%) om
niet van behandeling te veranderen tijdens hun
behandeling van 5 jaar. Dit percentage ligt 2 keer
40%
lager als de behandeling aangevat wordt met 2 soor35%
ten geneesmiddelen
(17%), en 3 keer lager als de
behandeling
begint met meerdere soorten genees30%
middelen (12%).
11%25%
van de patiënten zet zijn AHT-behandeling
definitief
20% stop na het eerste behandelingsjaar
(2.020 personen). Meer dan 75% van deze personen
15%
nemen in het eerste jaar slechts één geneesmiddel
10%
(hoofdzakelijk
diuretica en bètablokkers).
Als de5%
patiënt niet stopt met zijn AHT-behandeling
in dat jaar, is de kans groot dat hij de behandeling
0
zal voortzetten in de bestudeerde jaren die volgen.
Ter verfijning van de analyse van de stopzetting van
de behandeling, hebben we een analyse gemaakt van
het aantal stopzettingen gedurende 6 maanden (gra-

6

7

8

9

fiek 1). Hoe ouder de persoon, hoe groter de kans
dat hij zijn AHT-behandeling zal blijven volgen. In de
leeftijdsgroep van 25-49 jaar stopt 15% daarentegen met de behandeling na een eerste periode van
6 maanden.

Therapietrouw AHT
Mannen houden zich beter aan hun behandeling,
ongeacht de leeftijd (grafiek 2). Het is tussen de
leeftijd van 25 en 49 jaar dat het verschil in therapietrouw het grootst is tussen mannen en vrouwen
(tot 9%).
De therapietrouw bij de AHT-behandeling is groter als het aantal voorgeschreven klassen van
geneesmiddelen laag is. En dit ongeacht het behandelingsjaar (Tab. 4).
Over de bestudeerde periode blijkt trouwens dat de
therapietrouw mettertijd toeneemt bij de gebruikers van één klasse (van 63% naar 75%), terwijl de
therapietrouw nauwelijks verandert bij wie 2 of meer
klassen van geneesmiddelen moet nemen.
De therapietrouw is opvallend slecht bij de per-

Grafiek 2

25-49 jaar

Therapietrouw AHT volgens het geslacht, de leeftijdsgroep en het jaar

50-74 jaar
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Tabel 4
Evolutie van de therapietrouw, per ATC-klasse en behandelingsjaar
* zie lexicon
Therapietrouw AHT
ATC-code*

1 klasse

Eerste jaar

Vierde jaar

C07

3.706

22%

2.456

23%

3.616

21%

2.283

21%

C03

1.850

11%

618

6%

C08

1.476

9%

824

8%

C02

66

< 1%

17

< 1%

10.714

63%

6.198

58%
12%

C07-C09

1.681

10%

1.238

C08-C09

878

5%

628

6%

C03-C07

629

4%

371

3%

C07-C08

593

3%

405

4%

C03-C09

560

3%

354

3%

Autres

374

2%

224

2%

Totaal

4.715

27%

3.220

30%

519

3%

428

4%

C07-C08-C09

> 2 klassen

Derde jaar

C09

Totaal

2 klassen

Tweede jaar

C03-C07-C09

440

3%

346

3%

C03-C08-C09

223

1%

175

2%

C03-C07-C08

105

< 1%

76

< 1%

Andere

356

2%

274

3%

Totaal
Totaal

sonen die alleen bètablokkers slikken (C07) of die
een bètablokker moeten combineren met een andere
AHT.
De overleden personen tijdens de observatieperiode hadden een slechtere therapietrouw
bij het begin van de behandeling (1e jaar) dan de
overlevenden.
22% van de patiënten die in leven bleven tijdens
de observatieperiode, hebben zich aan hun
AHT-behandeling gehouden tijdens de behandelingsperiode van 5 jaar (26% van de mannen en 19%
van de vrouwen). 7% bleek zich evenwel tijdens geen
enkel van de 5 bestudeerde jaren aan de behandeling
te houden (geen opvallend verschil tussen mannen
en vrouwen).
Er bestaat geen significant verband tussen de therapietrouw van de AHT-behandeling en de voortzetting
van de behandeling. Het verband qua therapietrouw
tussen de bestudeerde jaren is evenwel positief en
significant. Met andere woorden, als de patiënt zich
aan zijn AHT-behandeling houdt gedurende 1 jaar,
is de kans groot dat hij dat de komende jaren ook
zal doen.

1.643

10%

1.299

12%

17.072

100%

10.717

100%

Begin van de AHT-behandeling en
aanpassing van medicatieschema
De arts moet vooral in het begin van de AHT-behandeling proefondervindelijk op zoek gaan naar het
geneesmiddel dat het best past bij de patiënt (Tab.
5). Bij 1 op de 7 personen (15%) blijkt het niet van
een leien dakje te lopen om in het eerste behandelingsjaar al de juiste behandeling te vinden (bij 14%
van de mannen en bij 16% van de vrouwen). In de
daaropvolgende jaren stellen we een dalende trend

Tabel 5
Therapietrouw en twijfel bij de keuze van de behandeling,
per behandelingsjaar
Eerste
jaar

Tweede
jaar

Derde
jaar

Vierde
jaar

Behandelde
personen met AHT

18.706

14.734

14.192

13.846

% twijfel bij de
keuze

14,9%

7,9%

7,6%

7,3%

% therapietrouw

58,4%

63,6%

65,5%

66,4%
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vast. Bij personen die overleden zijn tijdens de
bestudeerde periode van 5 jaar, blijkt dat er in het
eerste jaar meer aanpassingen van het medicatieschema zijn geweest dan bij patiënten die na 5 jaar
nog in leven zijn. Er bestaat geen significant verband
tussen dat ‘vallen en opstaan’ en de stopzetting van
de behandeling, zoals er ook geen significant verband bestaat tussen de aanpassing van de medicatie
en de therapietrouw.

Conclusies
• 1 op de 10 personen stopt met zijn AHT-behandeling na het eerste behandelingsjaar.
• 1 op de 5 personen (die nog in leven zijn op het
einde van de bestudeerde periode) stopt met zijn
AHT-behandeling na 4 jaar.
• Als de patiënt niet stopt met zijn initiële AHTbehandeling (in de eerste 2 jaar), is de kans groot
dat hij de behandeling niet meer zal onderbreken.
• De therapietrouw is beter als het aantal voorgeschreven AHT-klassen laag is. De therapietrouw is
opvallend slecht bij personen die alleen bètablok-

kers slikken of een combinatie met bètablokkers.
• Als de patiënt zijn AHT-behandeling een jaar
lang trouw blijft, is de kans groot dat hij dat de
komende jaren ook zal doen.
• Het is vooral bij het begin van de behandeling dat
het medicatieschema wordt aangepast.
• Er is geen significant verband tussen de aanpassing van het medicatieschema en de stopzetting
van de behandeling of de therapietrouw.

Güngör Karakaya, Rudy Van Tielen en Ingrid Umbach
Studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Lexicon
C02 Centraal werkende antihypertensiva en vasodilatatoren
C03 Diuretica
C07 Bètablokkers
C08 Calciumantagonisten
C09 Inhibitoren van het enzym voor de conversie van
angiotensine, antagonisten van de receptoren van
angiotensine II (IECA, A2RA)

Het standpunt van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Efficiënt optreden vanaf de diagnose
Heel wat personen die de diagnose van een arteriële hoge bloeddruk krijgen, worden niet behandeld of volgen
hun behandeling niet zoals het hoort. Nochtans verkleint een goede therapietrouw bij de AHT-behandeling
het aantal cardiovasculaire complicaties aanzienlijk. Om de tenlasteneming van deze chronische aandoening te verbeteren, raden de Onafhankelijke Ziekenfondsen de volgende acties aan:
• Promoten van de therapietrouw bij de AHT-behandeling, zeker bij mensen die jonger zijn dan 50 jaar
(ongeveer 1 op de 3 personen die nog maar pas behandeld worden). Deze groep stopt namelijk vaker
met de behandeling, hoewel de preventieve voordelen ervan groter zijn. Daarom doen de Onafhankelijke
Ziekenfondsen enkele suggesties:
• patiënten sensibiliseren rond het belang van therapietrouw, informeren over de ziekte en haar gevolgen, het belang van de behandeling en de correcte opvolging ervan onderstrepen
• de interactieve relatie tussen patiënt en arts versterken rond hun gemeenschappelijke doel van
het onder controle houden van de hoge bloeddruk. Vooral de jongere personen moeten beter geïnformeerd worden over het belang van een goede therapietrouw bij de preventie van complicaties,
aangezien hypertensie bij hen asymptomatisch is
• promoten van de begeleidende rol van de behandelende arts (coach), familie en apotheker bij de
behandeling van hypertensie, zowel rond de opvolging van hygiënische maatregelen als de therapietrouw. In het bijzonder bij patiënten met één of meer comorbiditeiten, een factor die een gebrekkige
therapietrouw in de hand werkt
• als de behandeling niet het gewenste effect heeft, kan de therapietrouw worden gecontroleerd. Deze
controle kan in bepaalde gevallen onnodige complexere behandelingsschema’s vermijden
• De communicatie en samenwerking tussen zorgverleners (arts, apotheker, verpleegkundige) aanmoedigen. Ze kunnen informatie uitwisselen over hun patiënten, vooral via het Gedeeld Farmaceutisch
Dossier.
• Efficiënt optreden vanaf de diagnose, aangezien de initiële therapietrouw bepalend is voor de therapietrouw tijdens de volgende jaren.
• De bevolking blijven informeren en sensibiliseren over de ‘sluipmoordenaar’ die een hoge bloeddruk
is. Het is belangrijk om de klemtoon te leggen op de vroegtijdige opsporing van de ziekte en op de voortzetting van de behandeling als middel om complicaties te vermijden (of op z’n minst te vertragen).
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Onze studies in een notendop
De afdeling Vertegenwoordiging en Studies van de Onafhankelijke Ziekenfondsen pakt meerdere
keren per jaar uit met studies en analyses over de consumptie van geneeskundige verzorging.
Het doel: de evolutie van de sector opvolgen, samen met de impact ervan op het stelsel van de
gezondheidszorg, de zorgverleners en de patiënt. Enkele opmerkelijke cijfers uit de laatste studies!

82%

van de rusthuisbewoners kreeg geneesmiddelen voorgeschreven die op het
centrale zenuwstelsel werken. Het gaat
voornamelijk om antidepressiva, antipsychotica en (opiumhoudende) pijnstillers.
Studie ‘Analyse van het gebruik
van geneesmiddelen in rusthuizen’

Hoewel het de levens
kwaliteit van de patiënten
verhoogt en de beh an
delingskosten verlaagt, blijft thuisdialyse
eerder uitzondering dan regel in ons land:
slechts 1 op de 10 patiënten verzorgt zich thuis.
Studie ‘Thuisdialyse aanmoedigen’

Beter voorkomen
dan genezen
Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is de bevordering van preventieve
tandzorg essentieel. Vooral door de mensen
te responsabiliseren, aangezien preventie
een opeenstapeling van problemen en
mond- en tandziekten kan vermijden. Daarnaast drukt de responsabilisering van de
patiënt niet alleen de uitgaven voor de ziekteverzekering, maar ook die van de patiënt
zelf. Hun aandeel in de terugbetaalde verzorging is namelijk nog erg hoog (behalve
voor kinderen) en heel wat curatieve verzorging wordt nog niet terugbetaald.
Studie ‘Naar een gerichte preventiestrategie
in de mondzorg’

Getrapte zorg
De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben de raadplegingen van hun
twee miljoen leden geanalyseerd. Tot hun
grote verbazing stelden ze vast dat
slechts 8.642 specialisten die een van
de betrokken specialsten raadpleegden,
de maatregel voor de verlaging van het
remgeld genoten. Dat is amper 0,7 % van
de patiënten.
Studie ‘Bezoek aan specialist’

24%

van de zelfstandigen doet geen
beroep op de gezondheidsdiensten. Sterker nog: 1 op de 3
gaat gedurende 5 opeenvolgende jaren niet naar
de dokter.

Waarom aandacht besteden aan
de patiënten met de hoogste
gezondheidsuitgaven?
Bij de analyse van deze bevolkingsgroep onderscheiden we twee grote soorten ziekten: dure en
vaak voorkomende ziekten als hypertensie, depressie of diabetes, en zeer dure maar eerder zeldzame
aandoeningen als nierinsufficiëntie, mentale stoornissen of de ziekte van Alzheimer. De eerste categorie herinnert ons eraan hoe noodzakelijk het is
om meer in te zetten op preventie en begeleiding
van patiënten. De tweede moet ons aansporen om
minder dure alternatieven te ontwikkelen voor de
geïnstitionaliseerde zorg (ziekenhuis, rusthuis, …),
zonder uiteraard in te boeten aan de kwaliteit van
de tenlasteneming.
Xavier Brenez, Directeur-generaal van
de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Ontdek al onze studies op www.mloz.be
Door Pascale Janssens - pascale.janssens@mloz.be
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Partnership

Het Zeepreventorium, een bijzondere partner
in de strijd tegen chronische aandoeningen
Enkele kilometers buiten het pittoreske centrum van De Haan ligt het statige
Zeepreventorium. Een revalidatiecentrum met een rijke geschiedenis dat zuigelingen,
kinderen en jongvolwassenen met chronische aandoeningen behandelt. Gedelegeerd
directeur Rudi Reyntjens en hoofdarts Professor Dr. Ann De Guchtenaere geven een
blik achter de schermen van dit unieke centrum!
Wie kan er terecht in het Zeepreventorium?
Rudi Reyntjens - Als medisch pediatrisch revalidatiecentrum richten we ons op kinderen en jongeren
tot 18 jaar met chronische aandoeningen. Enkel voor
mucoviscidosepatiënten is er geen leeftijdsbeperking.
Onze patiënten verblijven in leefgroepen. De begeleiders zorgen voor een warme opvang en een huiselijke
sfeer met bijzondere aandacht voor psychosociale en
opvoedkundige aspecten. Elke patiënt kan rekenen
op gespecialiseerde, multidisciplinaire zorg door een
team van verschillende zorgverleners. Die worden op
hun beurt bovendien nog eens ondersteund door een
enthousiaste administratieve en logistieke ploeg.
Wij bieden twee soorten verblijven aan, op maat van
de therapeutische noden en de aard van de chronische aandoening: ambulant (minimaal 7u per dag
aanwezig) en residentieel. In het weekend en tijdens
de vakantieperiodes verblijven de meeste patiënten
thuis, als onderdeel van hun re-integratietraject. Tijdens hun verblijf kunnen de kinderen overigens hun
opleiding gewoon verderzetten met een volledig leerplan, zowel in het Nederlands als het Frans. Binnen
het Zeepreventorium zijn namelijk 3 scholen ondergebracht voor kleuter-, lager- en secundair onderwijs.
Op die manier verliezen de patiënten geen schooljaar
als ze bij ons verblijven.

En dat alles in een fraai kader…
R.R. - Het Zeepreventorium is inderdaad een uniek
gebouwencomplex met o.a. een eigen labo en radiologiedienst. De patiënten kunnen gebruik maken van
een prachtig zwembad met verwarmd en gezuiverd
Noordzeewater, multifunctionele sportzalen en sportvelden. Dagelijks staan vele buitenactiviteiten op het
programma. De ligging in de duinen en de onmiddellijke nabijheid van de zee zijn unieke troeven die een
positief leefklimaat scheppen.
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Jullie hebben ook een zogenaamde
revalidatieovereenkomst met het RIZIV. Wat
houdt dit in?

R.R.- Het Zeepreventorium is uniek in zijn
subsidiëringsmethode. Wij gebruiken geen nomenclatuurnummers en ontvangen van het RIZIV een
dagprijs ‘all-in’. Die dekt zowel therapie-, herstel-, als
hotelkosten. Het remgeld beperkt zich tot 5,44 euro
per dag (+ 2 euro/dag voor de kledij van het centrum).

Slagen jullie er op die manier in om een
financieel evenwicht te bereiken?

R.R. - De dagprijs geeft ons niet veel marge om de
therapeutische noden te bekostigen. Het is dus
permanent wikken en wegen en keuzes maken om
tot een budgettair evenwicht te komen. Bijkomende
sponsoring is dan ook erg belangrijk voor het Zeepreventorium. Dankzij die financiële injectie kunnen we
de dagelijkse werking bekostigen of nieuwe projecten
opstarten. Mensen die ons financieel een duwtje in de
rug willen geven, kunnen trouwens terecht op onze
website www.zeepreventorium.be.

Het grote publiek associeert het
Zeepreventorium vooral met astma en obesitas.
Maar dat zijn lang niet de enige chronische
ziektes die jullie behandelen…

R.R. - Klopt. Hoewel we inderdaad ook kinderen en
jongeren met obesitas en astma ondersteunen, is
ons behandelaanbod over de jaren heen aanzienlijk
gegroeid. Zo behandelen we ook patiënten met verschillende longaandoeningen en huidaandoeningen.
Ook kinderen en jongeren met diabetes, complexe aangeboren aandoeningen en het Chronisch
Vermoeidheidssyndroom (CVS) kunnen in het Zeepreventorium terecht. En dan zijn er ook nog de metabole
ziekten, chronische nier- en blaasaandoeningen en
maag- en darmziektes.

Par tnership
Wat gaat er vooraf aan een opname in het
Zeepreventorium?

R.R. - Een opname is enkel mogelijk na doorverwijzing
van een arts (huisarts, CLB-arts of arts-specialist).
De patiënt, zijn familie en/of begeleiders krijgen een
uitnodiging voor een kennismakingsdag. Zo krijgen
ze de kans om het centrum te leren kennen en vragen
te stellen. Het multidisciplinaire team peilt naar de
verwachtingen, de motivatie, de draagkracht… Daarna
bepaalt de behandelende arts van het Zeepreventorium welk zorgpad van toepassing zal zijn. Na de
beslissing tot opname, volgt een intakegesprek. Alle
therapeuten nemen dan de tijd om de patiënt (en
zijn familie) beter te leren kennen om zo de opname
grondig voor te bereiden. Alle aspecten van de multidisciplinaire behandeling komen aan bod: medisch,
pedagogisch, psychosociaal, voeding, kinesitherapie…
De opnamedag vormt het sluitstuk van deze voorbereidingsperiode en de start van de behandelingsperiode.
De duur van dit voorzorgtraject hangt af van patiënt tot
patiënt. Eventueel slaan we soms stappen over, maar
dat gebeurt altijd in samenspraak met de doorverwijzers. Er is echter steeds wat voorbereidingstijd nodig
om een kwaliteitsvolle opname te garanderen.

we bovendien een tweede leefgroep voor volwassen
patiënten gecreëerd. Deze segregatie is noodzakelijk
om kruisbesmetting te voorkomen.

In de pers verschijnen regelmatig alarmerende
cijfers rond de gezondheid van de Belgen. Hoe
kunnen we onze levensstijl weer op de rails
krijgen?
Dagelijks merken we bij onze patiënten dat de overgang van externe motivatie naar interne motivatie
heel veel tijd en begeleiding vraagt. En gezien tijd heel
kostbaar is, vraagt deze aanpak om financiële incentives van de overheid die meer de kaart trekken van
een breed advies rond levensstijl en een opvolging op
lange termijn. Voor geen enkele gezondheidsdoelstelling volstaat een korte interventie. Daarnaast is het
essentieel om aan preventie te doen op jonge leeftijd.
Want investeren in kinderen, onze volwassenen van
morgen, loont voor de toekomst!
Interview door Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be

Wat als een kind met obesitas of diabetes zijn
aangeleerde gezonde gewoontes weer verliest in
de thuisomgeving?

R.R. - Bij onze therapie staat de patiënt uiteraard centraal, maar we verliezen ook de ouders en de naaste
omgeving niet uit het oog. Ook zij worden begeleid.
Op die manier willen we hen kennis en vaardigheden
bijbrengen die ze thuis onmiddellijk in de praktijk kunnen brengen. We proberen de opnameperiode ook zo
kort mogelijk te houden zodat een snelle re-integratie
mogelijk wordt. Herhalingsopname is vooral voor de
niet-obese patiënten noodzakelijk, vaak met nieuwe
therapeutische doelstellingen. Daarnaast is na de
opname ook een ambulant nazorgtraject van 3 jaar
mogelijk. Kinderen kunnen in afspraak met hun
doorverwijzende arts opnieuw contact opnemen
met artsen en therapeuten van het Zeepreventorium. We organiseren jaarlijks ook 3 gezamenlijke
terugkomdagen.

R.R. -Villa Kos is voorbehouden voor volwassenen
met mucoviscidose. Hoewel het Zeepreventorium
vooral een pediatrisch centrum is, maken we zoals
gezegd een uitzondering voor deze doelgroep. Veel
van deze volwassenen komen al van kindsbeen af
naar ons centrum voor herhalingsopnames. We vonden het daarom opportuun om voor hen een aparte
leefeenheid op te richten waar zij in functie van hun
therapie kunnen genieten van volledige privacy. In
het kader van de nieuwe inzichten rond de scheiding
van kiemen voor mucoviscidosepatiënten, hebben

Copyright - Zeepreventorium

Een opvallend onderdeel van het
Zeepreventorium is de villa voor
mucopatiënten…

i

www.zeepreventorium.be
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Kiosk
Boeken

Krijtlijnen voor een goed praktijkbeheer

D

e tijd van de huisarts als alleenheersende
‘mijnheer doktoor’ is voltooid verleden tijd.
Vandaag de dag groeperen huisartsen zich
onder één dak, maken ze afspraken met collega’s
uit de buurt en zetten ze een permanentieketen op
touw. Een en ander betekent dat een
goed praktijkbeheer belangrijker is
dan ooit voor de huisarts. Afspraken
over infrastructuur, juridische en
financiële aspecten, verwachtingen
rond praktijkassistentie, de manier
van samenwerken, …: al deze zaken
maken deel uit van zo’n kwaliteitsvol
praktijkmanagement. Dit boek biedt
alvast een goede leidraad door de
architectuur van een goed praktijkbeheer uit de
doeken te doen. Bovendien zijn de auteurs zelf allemaal actieve huisartsen met een grote expertise in
dit domein.
Praktijkmanagement voor de huisarts,
Birgitte Schoenmakers, Jan De Lepeleire en
Bert Aertgeerts, Acco, 2014, 200 blz.,
ISBN 978-90-3349-351-5

Kritische kijk op de DSM-5

B

ij de diagnose van psychische problemen blijft
de DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual
of Mental Disorders, 5e editie) voor de meeste
hulpverleners het handboek
bij uitstek. Volgens psychoanalyticus Stijn Vanheule is de
wetenschappelijke waarde van
dit diagnostische instrument
echter sterk overschat. De
DSM-5 hanteert namelijk een
strikt biomedische benadering
en houdt dus geen rekening
met de invloed van context- en
belevingsfactoren op psychische problemen. In dit boek
legt Vanheule daarom uit hoe
het anders kan. Hij stelt een
kwalitatieve casusgerichte diagnostiek voor, die
streeft naar goede reflexiviteit, betrouwbaarheid
en validiteit.
Psychodiagnostiek anders bekeken: kritieken op
de DSM, Stijn Vanheule, Acco, 2015, 200 blz.,
ISBN 978-94-0142-122-5

Palliatief advies in zakformaat

E

en zakboekje vol praktische informatie over palliatieve zorg. Het blijft een absolute noodzaak,
zowel voor palliatieve deskundigen als hulpverleners die geen uitgebreide palliatieve opleiding
hebben genoten. Daarom besloten de auteurs van
dit handige boekje om alle info na
5 jaar te actualiseren, gebaseerd
op literatuuronderzoek en de
dagelijkse klinische er varing
van het palliatieve team van
het UZ Leuven. In deze 2e editie
besteden ze nog meer aandacht
aan vroegtijdige zorgplanning, spiritualiteit, zorgvuldige
communicatie en procesbevordering. Dankzij dit boekje kunnen
hulpverleners hun patiënten
onmiddellijk advies geven bij de
meest courante problemen, zowel in de thuiszorg,
woon- en zorgcentra als in het ziekenhuis.
Palliatieve zorg in de praktijk, Palliatief Support
Team UZ Leuven, Acco, 2014,
ISBN 978-90-3349-823-7

Integrerende verpleegkunde anno 2015

H

et concept ‘Integrerende Verpleegkunde’ zag
het licht begin jaren zeventig in het Centrum
voor Ziekenhuis- en Verplegingswetenschap
van de K.U. Leuven. De persoonsgerichte benadering
van de patiënt en de ontplooiing van de verpleegkundige stonden centraal in die visie.
Ondertussen is de gezondheidszorg erg veranderd, maar deze
waarden hebben enkel aan
betekenis gewonnen. Daarom
gaan Mieke Grypdonck en Walter Sermeus in dit boek na hoe
die toenmalige uitgangspunten
in het zorglandschap van vandaag best vorm zouden krijgen.
Zowel ziekenhuiszorg, ouderenzorg, thuiszorg en psychiatrische
zorg komen daarbij uitgebreid
aan bod. Bovendien kwam dit boek tot stand in nauw
overleg met het werkveld, waardoor het naadloos
aansluit bij de realiteit van vandaag.
Integrerende verpleegkunde revisited,
Mieke Grypdonck en Walter Sermeus, Acco, 2015,
200 blz., ISBN 978-90-3349-343-0

door Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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Health Forum ,
*

het magazine voor zorgprofessionals

Volg ons ook via
onze twitteraccount
@Onafh_Zf

Wilt u de vinger aan de pols houden van de laatste debatten die voor
deining zorgen in de wereld van de gezondheidszorg? Heeft u een
onverzadigbare honger naar thematische dossiers, studies en brandend actuele nieuwsberichten uit de wereld van de zorgprofessionals?

Abonneer u gratis of abonneer uw collega’s!

Surf naar www.mloz.be/abonnement
*Health Forum is een publicatie van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

Verbeter het evenwicht tussen uw werk- en privéleven
zonder het contact met de patiënten te verliezen!

De Onafhankelijke Ziekenfondsen werven aan…

 Adviserend Verpleegkundige
 Adviserend Kinesitherapeut
Uw takenpakket

Uw profiel

De adviserend geneesheren bijstaan:
• Begeleiden en ondersteunen van het re-integratieproces
bij leden in arbeidsongeschiktheid
• Evalueren van de afhankelijkheidsgraad bij verzekerden
die thuis verpleegkundige verzorging krijgen
• Deelnemen aan intermutualistische controles, met het
oog op de evaluatie van de afhankelijkheidsgraad van
verzekerden in een rustoord
• Uitvoeren van functionele onderzoeken voor de terugbetalingsaanvragen van mobiliteitshulpmiddelen

• Paramedische bachelor verpleegkunde of kinesitherapie
• Goede redactionele en organisatorische vaardigheden,
contactvaardig zijn en autonoom kunnen werken
• Een goede kennis van de informaticatoepassingen
(MS Oﬃce) en het gebruik van AS400
• Kennis van de wetgeving en de reglementering
• Een goede kennis van het Frans vormt een meerwaarde
• Kennis van de medische en mutualistische wereld is een
pluspunt

Wat bieden we?
• Een contract van onbepaalde duur en een job rijk aan sociaal contact
• Een aantrekkelijk salarispakket en talloze extralegale voordelen
(bedrijfswagen, maaltijdcheques, groepsverzekering, ...)
• Opleidingen om uw competenties te ontwikkelen

Interesse?
Stuur uw
kandidatuur naar
recruitment@mloz.be

www.mloz.be

Bekijk onze andere vacatures op

