Verantw. uitg.: Xavier Brenez - Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen - Sint-Huibrechtsstraat 19 – 1150 Brussel - Health Forum, driemaandelijks (december 2010-januari-februari 2011) - Afgiftekantoor Brussel X - P911 186

December 2010 · Nr.4

Het magazine van de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen · driemaandelijks

Medische pers

Forum voor artsen of
plaats voor publiciteit ?

Dementie:
de relatie met de
patiënt heruitvinden
Dossier

De Onafhankelijke Ziekenfondsen

Maak kennis met
de Onafhankelijke Ziekenfondsen!

OZ Onafhankelijk Ziekenfonds
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz501.be

Omnimut Mutualité Libre de Wallonie
Rue Natalis 47 B
4020 Liège
www.omnimut.be

Euromut Onafhankelijk Ziekenfonds
Louis Mettewielaan 74-76
1080 Brussel
www.euromut.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Onafhankelijk Ziekenfonds Securex
Tervurenlaan 43

Verenigde-Natieslaan 1

1040 Brussel

9000 Gent

www.securex-ziekenfonds.be

Partena Onafhankelijk Ziekenfonds
Coupure Links 103

Anspachlaan 1 bus 6

9000 Gent

1000 Brussel

www.partena-ziekenfonds.be

Partenamut
Anspachlaan 1
1000 Brussel
www.partenamut.be

Begroting gezondheid 2011

Met andere ogen bekeken
“Besparingen voor iedereen”, titelde een welbekend
artsenblad over de begroting geneeskundige verzorging 2011. In de blauwdruk van de begroting 2011 is
nochtans nauwelijks sprake van forse besparingen.
Wat is nu juist het probleem? Er is
22 à 25 miljard nodig om de overheidsbegroting in evenwicht te
brengen. Een onmogelijke onderneming. Paradoxaal genoeg, geniet
de sector van de gezondheidszorg
in deze context nog steeds van een
structurele groeinorm van 4,5% (inflatie niet meegerekend). Die norm
wordt gewaarborgd door de wet.

Is het in onze conjunctuur wel betamelijk om zich verder
te beroepen op dergelijke onrealistische marges via een
louter theoretische groeinorm? De “uitzonderlijke” verplaatsing van de overschotten, veroorzaakt door deze
norm, naar andere takken van de
Sociale Zekerheid was wel het minimum dat men mocht verwachten
van een ziekteverzekering die toch
Er zijn moedige
zo graag geloofwaardig wil zijn en
maatregelen nodig,
dus haar “verantwoordelijkheid”
voor alle actoren van
moest opnemen.

de sector, ziekenfondsen inbegrepen. Dat is
in het belang van zowel
de burger als de patiënt

Stel u even voor dat u een gezinshoofd bent dat tot over zijn oren in
de schulden zit, maar dat de bank
u elk jaar zou toestaan om lustig
verder te lenen, want uw uitgaven mogen jaarlijks stijgen met 4,5%. Als u dan uiteindelijk zelf beslist om de
geboden marge voor bijkomende leningen niet op te
gebruiken, wil dat dan zeggen dat u uw budget beheert
zoals een goede huisvader?

En toch klinkt dit vertrouwd. Dankzij de groeinorm,
beschikt de gezondheidszorg in 2011 over een trekkingsrecht van 25,9 miljard euro en daarvan zal “maar”
24,8 miljard euro opgebruikt worden. Het niet-gebruikte
saldo van 1,1 miljard gaat naar de andere takken van de
Sociale Zekerheid. Een mooi geschenk. Op afbetaling!
Al deze cijfers verhullen de werkelijkheid: de verwachtte
reële uitgaven voor geneeskundige verzorging zullen
desalniettemin stijgen met 5,39% (op basis van de technische ramingen). Besparen, zei u?

Besparen maakt niet populair, dat is
duidelijk. De economische toestand
is zo ernstig dat een grondige reflectie over onze gezondheidszorg
noodzakelijk is. Deze werd helaas
onmogelijk gemaakt door de politieke situatie. Er zijn nochtans moedige
maatregelen nodig, voor alle actoren van de sector, ziekenfondsen inbegrepen. Dat is in
het belang van zowel de burger als de patiënt. Er moet
een plan komen met een politieke visie
op lange termijn, een plan dat vooruitloopt op de uitdagingen die ons te
wachten staan (vergrijzing, explosie
van chronische ziektes…). We hebben
de trein opnieuw gemist, dit jaar.
Volgend jaar beter?

Xavier Brenez
Directeur-generaal
van de Landsbond van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Forum Zorgverstrekkers

Medische pers - Forum voor artsen
of plaats voor publiciteit?
Artsen krijgen elke maand een twintigtal
medische kranten en magazines in hun
brievenbus. Waaronder enkele gratis
weekbladen. Hoe worden deze laatsten
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Ziekenfondsen

32 Events & Partners
Een uniek ziekenhuisproject
in Madagascar
34 Kiosk

www.mloz.be

6

18

Objectief gezondheid

Multiple Sclerose - De ziekte
zelf onder controle houden
Met de lancering van de gezondheidsweken
aan zee voor MS-patiënten, ondersteunen de
Onafhankelijke Ziekenfondsen personen die
onlangs hun diagnose kregen of eerder recent
geconfronteerd werden met de eerste tekenen
van Multiple Sclerose. Een getuigenis van een patiënte.

Wie zijn wij?
De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen verenigt zeven ziekenfondsen: OZ Onafhankelijk
Ziekenfonds, Omnimut Mutualité Libre de Wallonie, Euromut, Freie Krankenkasse, Onafhankelijk Ziekenfonds
Securex, Partena Onafhankelijk Ziekenfonds en Partenamut.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn, met bijna 2.000.000 leden, de op 2 na grootste verzekeringsinstelling van het land.
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Wist u dat?
Meer personen behandeld voor
chronische ziektes
Sinds de jaren ‘90
worden steeds meer
personen behandeld
voor diabetes, kanker
en mentale ziektes.
Dat blijkt uit een studie
gepubliceerd in Health
Economics, Policy and
Law. Volgens de auteurs van de studie zou
een van de verklarende
factoren de stijging zijn
van het aantal gevallen
van obesitas: er is effectief sprake van een stijging
van het aantal behandelingen van aandoeningen die
nauw verband houden met obesitas, zoals diabetes.
De onderzoekers hebben ook ontdekt dat deze stijging
niet verklaard wordt door veranderingen op het niveau
van de klinische incidentie van de aandoeningen. De
stijging zou echter te wijten kunnen zijn aan de stijging van de opsporing en behandeling van patiënten
in het uiterste beginstadium van de ziekte, nog voor
de symptomen opduiken.
Bron: http://journals.cambridge.org
(“Understanding recent increases in chronic disease treatment
rates: more disease or more detection?”)

40%

Een elektronisch
loket voor personen
met een handicap
Via de website www.handiweb.be kunnen gehandicapte personen, door middel van hun elektronische
identiteitskaart, online beschikken over een gepersonaliseerd overzicht van hun dossier. Ze zullen
vanaf eind 2011 ook aanvragen kunnen indienen,
wijzigingen kunnen doorgeven en documenten
inzien, afdrukken en elektronisch ontvangen, als
ze dit wensen.
Het project Handiweb is een actie die, net als de
lancering van een groen nummer en de recente vernieuwing van de formulieren, kadert binnen de evolutie van de algemene Directie-generaal Personen
met een Handicap van de FOD Sociale Zekerheid.
www.handiweb.be

2/3

van de breuken veroorzaakt door osteoporose
wordt niet opgespoord. Dat bevestigt professor
Jean-Jacques Body, van het UVC Brugmann.

Ongeveer 40% van de nieuwe HIV-infecties
wereldwijd vindt plaats bij jongeren.
www.unaids.org

Hoe goed scoort het Belgische gezondheidszorgsysteem?
België heeft in 2007 meer dan 32 miljard euro uitgegeven aan gezondheid, een van
de hoogste cijfers van Europa op
vlak van het percentage van het
bruto nationaal product of van
de uitgaven per inwoner. Bijna
de ganse Belgische bevolking
wordt gedekt door de verzekering geneeskundige verzorging,
ook al zijn de persoonlijke uitgaven hoog in vergelijking met
andere Europese landen. Dat

blijkt uit een brochure die een samenvatting geeft van
het rapport over de evaluatie van de performantie van de
geneeskundige verzorging in België, in vergelijking met
de andere Europese landen. Het volledige rapport en de
samenvatting werden opgesteld onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Kenniscentrum (KCE), het
Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV)
en het Rijksinstituut voor Ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV). De volledige studie is beschikbaar op de
website van het Federaal Kenniscentrum: “een eerste
stap in de richting van het meten van de performantie
van het gezondheidszorgsysteem in België”
www.kce.fgov.be
door Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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beter begeleiden

Los van alle clichés, de relatie met de patiënt heruitvinden
Dr. Kurt Segers : “Stop met het minimaliseren van dementie”
Als de mantelzorger een break nodig heeft
Euthanasie bij personen met dementie: standpunt van artsen
Technologisch onderzoek ten dienste van Alzheimer
240 zorgprofessionals op Brusselse avant-première
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DEMENTIE

Los van alle clichés,
de relatie met de patiënt heruitvinden
Hoe sterk dementie bij momenten ook belicht wordt in de media, het grote publiek
weet er nauwelijks iets van af. Bij het medische korps, is deze aandoening dan weer
omstreden. Naast het doemdenken van de enen en de ontkenning door de anderen, is
er ook de realiteit zoals die beleefd wordt door de patiënten en hun omgeving. Health
Forum focust zich op deze ziekte die ons aanspoort om op een andere, nieuwe manier
om te gaan met onze senioren.

“D

e ziekte van Alzheimer
en andere vormen van
dementie staan voor
de enige grote sociale crisis van
de 21ste eeuw”. Het is met deze
onheilspellende woorden dat het
“Wereldrapport over de ziekte
van Alzheimer 2010” (rapport dat
onlangs uitgegeven werd door de
Alzheimer’s Disease International (ADI)) ons meldt wat ons te
wachten staat in de komende jaren. De organisatie neemt, onder
andere, overigens de regeringen in
de hele wereld op de korrel door
hen ervan te beschuldigen jammerlijk slecht voorbereid te zijn op
de sociale en economische strubbelingen, die veroorzaakt worden
door deze ziekte.
De cijfers zijn ook echt interpellerend: volgens een raming van ADI,
vertegenwoordigen de kosten, veroorzaakt door dementie, nu al 1%
van het Brutto Binnenlands Product
op wereldniveau, dit is 604 miljard
dollar. Een kolossaal bedrag dus,
dat overeenstemt met de hoogte
van de prevalentie van de ziekte:
op wereldniveau zouden ongeveer
35,6 miljoen mensen dement zijn
(verdubbeling mogelijk tegen 2030).
ADI roept dus op tot een mondiale
bewustwording. Van dementie moet
een prioriteit gemaakt worden in de
gezondheidszorg via de opmaak van
nationale plannen ter bestrijding

van de aandoening. “De geschiedenis leert ons dat zware ziektes
beheerst (en zelfs vermeden)
kunnen worden, door internationaal
te mobiliseren. Het is ook belangrijk
dat bij politici de wens bestaat om
fors te investeren in onderzoek en
zorgmogelijkheden”, zo verklaarde
de directeur-generaal van ADI,
Marc Wortmann.

Demente
personen krijgen niet
altijd de verhoopte
verzorging, want
“niet meer de moeite”

Een raadsel,
zelfs voor artsen
ADI bestaat uit een zeventigtal
nationale Alzheimerverenigingen,
maar is niet de enige organisatie
die de overheid en de media af en
toe waarschuwt dat dementie een
menselijke en sociaal-economische
uitdaging vormt. De Europese en
nationale zusterverenigingen van
ADI pleiten in de media eveneens

regelmatig voor een erkenning
van deze “epidemie” als “grote
gezondheidsgesel”. Zonder dat
we de oprechtheid van die overtuigingen en nog minder de goede
intenties van de verenigingen
die actief zijn in de strijd tegen
dementie willen afvallen, moet toch
worden opgemerkt dat die neiging
tot onruststokerij door sommigen,
tot zelfs in het medische korps toe,
aangeklaagd wordt.
Dementie is een verzamelnaam van
ongeneeslijke ziektes, die leiden tot
een onomkeerbaar verlies van het
cognitieve vermogen (geheugen,
zin voor oriëntatie, stoornissen van
het beoordelings- en redeneervermogen). Toch is dementie ook nog
altijd een raadsel, zelfs voor professionals uit de gezondheidssector. In
die mate zelfs dat sommige artsen
het bestaan ervan nog altijd afzwakken of zelfs keihard ontkennen,
omdat het, volgens hen, gewoon
een onvermijdelijke – m.a.w. “normale” - uiting is van de ouderdom.
Die houding heeft tot gevolg dat de
diagnose en de behandeling van de
ziekte vertraagd worden, stelt de
neuroloog Kurt Segers (zie zijn interview p. 10). Andere wetenschappers drijven de ontkenningslogica
nog verder door, want verwijzen
naar de “mythe van de ziekte van
Alzheimer”, en roepen de uiterst
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onzekere en ingewikkelde aard van
de diagnose in om die “mythe” te
“bewijzen” (1).
Wie moeten we nu eigenlijk geloven? De Koning Boudewijnstichting
heeft die kwestie onderzocht. In
het kader van haar “Gezondheidsprogramma”, heeft ze aan twee
ploegen van onderzoekers een
studie toevertrouwd over de maatschappelijke beeldvorming rond
dementie (2). Doel: aantonen dat
die beeldvorming een invloed heeft
op de manier waarop wij de ziekte
benaderen. “Het maatschappelijk
beeld rond de ziekte, de blik van de
anderen op de zieke, maken deel
uit van die ziekte. Deze aspecten
vertegenwoordigen de eigenlijke
voorwaarden van de behandeling,
zegt de socioloog Serge Clément in
de inleiding bij het rapport van de
Stichting. De misprijzende blik kan
niet los gezien worden van de evolutie van de aandoening. Doemdenken
is ook een manier om personen met
Alzheimer te ‘behandelen’.”

De “vergetenen”
van de zorg?
Dementie werpt een negatief en
degraderend beeld op de persoon,
want dementie wordt in de collectieve beeldvorming geassocieerd met
allerlei vormen van verlies: verlies
van waardigheid, van beslissingsvermogen, van communicatie- en
redeneervermogen, enz. Allemaal
negatieve percepties die de patiënt
dreigen te “ontmenselijken”: “De
meest courante manier om dementiepatiënten te benaderen, is
om hen niet meer te beschouwen
als volwaardige mensen. Door zijn
dementie en door de verslechtering
van de intellectuele functies die
daarmee gepaard gaat, verwordt de
patiënt tot een tweederangsindividu
in onze ogen, tot iemand die er niet
echt meer toe doet”, noteerde in
1998, onderzoekster Natalie Rigaux
in haar studie van de praktijken voor
de behandeling en begeleiding van
zieken (2).
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Die “ontmenselijking” heeft tot
gevolg dat dementiepatiënten niet
altijd de juiste verzorging krijgen: ze
zijn toch veroordeeld, dus waarom
hen nog verzorgen? “Als de patiënt
opgenomen moet worden omwille
van hartproblemen, dan is de kans
groot dat men hem niet zal opereren
of opnemen op een intensive care
unit,” betreurt de neuroloog Kurt
Segers. De stempel “Alzheimer” in
het medische dossier is vaak een
rem; de verzorgingsploegen vragen
zich dan immers af of het wel nuttig
is om die patiënten nog te opereren?
Uit de praktijk blijkt ook dat men
aan demente mensen geen kinesitherapie meer voorschrijft, zelfs als
pijnlijke spierproblemen daarmee
verminderd kunnen worden. Geen
oogspecialist meer voor correcties
aan hun zicht, geen hoorapparaten
meer, terwijl het toch zeer belangrijk is om te zien en te horen, als
men verbonden wil blijven met de
buitenwereld! In een ander register is het dan weer zo dat bepaalde
geneesmiddelen die de symptomen
van de ziekte verlichten, in een vergevorderd stadium van dementie,
niet meer terugbetaald worden
door de sociale zekerheid, want
“niet meer de moeite”. Welnu, de
levensverwachting van een alzheimerpatiënt, na een vroegtijdige diagnose, bedraagt 10 à 15 jaar. Het
loont dus wel degelijk de moeite om
zijn levenskwaliteit en zijn zelfstandigheid met alle mogelijke middelen
maximaal te garanderen, zolang
mogelijk!”, ziedaar het pleidooi van
de neuroloog.

De puzzelstukjes van
hun autonomie
De visie van de verzorgers op de
patiënt heeft ook een directe invloed op zijn gezondheidstoestand.
Een onderzoek in 2002 (2) heeft aldus aangetoond dat niet-verbaal
gedrag van kinesitherapeuten de
evolutie van de patiënten sterk
beïnvloedt. Als de kinesitherapeut
zich afstandelijk opstelt (niet glim-

Het belang van patiëntenbegeleiding

lacht, de blik afwendt), dan daalt
het fysieke en cognitieve vermogen
van de patiënt. Stelt de kinesitherapeut zich daarentegen, empathisch
op (hij glimlacht naar de patiënt,
kijkt hem recht in de ogen), dan
stijgt het fysieke en cognitieve vermogen van de patiënt.
Het is een waar drama dat demente
personen beschouwd worden als
“nutteloze” individuen met enkel
nog fysiologische noden. Dat stigma is overigens even nefast voor
henzelf, als voor hun omgeving.
Tal van gezondheidswerkers, die

Dossier Dementie

Dementie in cijfers
•

9 % van de Belgen van 65 jaar en
ouder, lijdt aan dementie ; bij de leeftijdsgroep, ouder dan 85, is dat 26 % :
in totaal 172.000 personen (Studie
Qualidem ULG/KU Leuven 2006)

•

5,4 miljoen Europese burgers lijden
aan de ziekte van Alzheimer of een
andere vorm van dementie

• De ziekte van Alzheimer vertegenwoordigt meer dan 50 % van de
dementiegevallen
•

2 patiënten op 3 zijn vrouwen

• In Schotland, verneemt 80 % van de
zieken de diagnose van zijn arts, in
Spanje is dat slechts 23 % (volgens
een onderzoek van Alzheimer Europe)
• Het Belgisch Instituut voor Gezondheidseconomie (BIGE) raamt de directe kostprijs van dementie op 8.676
euro/jaar voor thuiswonende patiënten met een lichte vorm. Bij patiënten
die zwaar getroffen zijn (o.a. door
Alzheimer) is dat 16.658 euro/jaar.

dagelijks geconfronteerd worden
met dergelijke patiënten én de
verenigingen die ten strijde trekken tegen dementie, vinden dat
het hoog tijd is dat men een ander,
genuanceerder, minder denigrerend beeld schetst van dementie.
Men moet naar de persoon achter
de ziekte kijken, onderstreept de
Koning Boudewijnstichting: “De
verbetering van de levenskwaliteit
van demente personen en hun omgeving moet rekening houden met
de beeldvorming rond deze pathologie die uitgedragen wordt door

de maatschappij, want die beelden
beïnvloeden zowel de politieke wereld, als de voorzieningen (medische en juridische procedures) die
in het leven geroepen worden.”
De organisaties die de patiënten
verdedigen, zijn het er overigens
allemaal over eens dat de overheid
alles in het werk moet stellen om
die patiënten zo lang mogelijk in
staat te stellen om de puzzelstukjes
van hun zelfredzaamheid maximaal
te behouden, zodat ze actief kunnen deelnemen aan beslissingen
over hun leven. Zij blijven erop ha-

meren dat dementie erkend moet
worden als een ziekte, het is geen
ouderdomsverschijnsel. De strijd is
nog lang niet gestreden!

Karima Amrous
karima.amrous@mloz.be

i

1 The Myth of Alzheimer’s: What You Aren’t
Being Told About Today’s Most Dreaded
Diagnosis. Peter J.Whitehouse & Daniel
George, St-Martin’s Press 2008
2 De maatschappelijke beeldvorming
rond dementie : van onrust zaaien tot
een genuanceerder beeld”, Koning Boudewijnstichting, 2009. www.kbs-frb.be
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“Stop met het

minimaliseren van dementie”
Voor een hele generatie artsen, is dementie het laatste medische taboe. Moet men er
met de patiënt over praten? En hoe pak je dit dan aan? Dr Kurt Segers, neuroloog aan
het UVC Brugmann pleit voor een echte dialoog met de patiënt en roept op tot een
mentaliteitsverandering binnen het geneesherenkorps en de maatschappij in het
algemeen: “het taboe dat rond dementie sluimert, remt de aanpak ervan af”.
Wie moet de signalen van dementie opvangen? De familie,
de behandelende arts?
Kurt Segers - De huisarts kent de
gezinssituatie het best en is dus
goed geplaatst om geheugenproblemen te identificeren. Helaas
stellen we regelmatig vast dat paKurt Segers
tiënten, op vraag van de familie,
naar ons gestuurd worden voor
onderzoek in een ver gevorderd stadium van de ziekte. Bepaalde artsen blijven namelijk cognitieve aandoeningen minimaliseren, in de overtuiging dat iedereen op z’n 85ste wel eens geheugenverlies heeft.

zijn patiënt geheugentests laat ondergaan, is het
belangrijk dat de behandelende arts eerst met de
patiënt in gesprek gaat. Zo pakken we het bij een
raadpleging in het UVC Brugmann aan: voor we met
analyses of het stellen van diagnoses beginnen, vragen we aan de patiënt of hij de diagnose wil weten.I
n 99% van de gevallen, is het antwoord positief.
De patiënten zijn zelfs vaak opgelucht om te weten
dat ze niet “zot” zijn. We informeren de patiënt zelfs
al weten we dat hij de diagnose 10 minuten later
misschien alweer vergeten is!

Houdt dit taboe geen verband met een bepaalde
vorm van fatalisme vanuit de medici tegenover
de behandeling van de ziekte?

Is dementie het laatste medisch taboe?

K.S. - Dat is een feit. Veel artsen zijn niet overtuigd
van het nut van een geneesmiddeK.S. - Absoluut. Uit twee enquêtes
lenbehandeling bij dementie. Hoe
uitgevoerd in België door Dr Tarekvroeger de ziekte echter wordt opEssabiri en mezelf blijkt dat veel
gespoord, hoe groter de kans is om
artsen, vooral van de oudere garde,
Patiënten die
ze te stabiliseren, door het controvaak aarzelen bij de ziekte en het
geïnformeerd zijn over
leren van de risicofactoren. Als de
moeilijk vinden om het onderwerp
situatie van de patiënt niet erger
hun
toestand
zijn
over
bij hun patiënten aan te snijden.
wordt, dan is dat al een verbetering.
Zelfs specialisten, geriaters en
het algemeen minder
Hij zal langer zelfstandig kunnen
neurologen nemen niet graag de
depressief dan degenen
blijven en de maatschappij en de faterm “Alzheimer” in de mond! Er is
die in het ongewisse
milie dus minder kosten, aangezien
echter wel een verschil merkbaar
de opname in een zorginstelling
blijven!”
tussen noord en zuid. In landen als
wordt uitgesteld. Voor elke gediagFrankrijk, Italië en zelfs Franstalig
nosticeerde patiënt, is er echter
België wordt het begrip “dementie”
een andere die van niets weet! Het
geassocieerd met waanzin. In de
wordt
tijd
dat
de
artsen
en de maatschappij zich mennoordelijke landen is het taboe veel minder groot.
taal en praktisch voorbereiden op de komst van een
Moet men met de patiënt open over dementie praten? maatschappij waarin een groot deel van de bevolking
K.S. - Ik vind van wel. Eén van de redenen die be- oud zal zijn en aan geheugenproblemen zal lijden.
paalde artsen aanhalen om de patiënten niet op hun Deze personen zullen binnen de gemeenschap leven
dementie aan te spreken, is de vrees voor depressie en hebben recht op adequate antwoorden op hun onof zelfmoordneigingen bij deze patiënten. Uit onder- zichtbare handicap.
zoek blijkt echter dat patiënten die geïnformeerd zijn
over hun toestand minder depressief zijn dan degenen die in het ongewisse blijven! Vooraleer hij of zij
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					 Als de
mantelzorger een
break nodig heeft
Als mantelzorger voor iemand met dementie zorgen kan een
keuze, maar ook een noodzaak zijn. De zieke persoon begeleiden
vergt enorm veel energie, geduld en tijd. Wanneer deze drie
ingrediënten uitgeput raken, kan de mantelzorger gelukkig
kiezen voor heel wat formules om even ‘op adem te komen’.

M

antelzorgers zijn nietprofessionele verzorgers,
zoals familieleden, kennissen of buren b.v., die de zorg
van een zieke uit hun omgeving op
zich nemen. Wanneer deze personen nood hebben aan een rustpauze of de verzorging te zwaar
wordt om te dragen, dan kunnen
ze een beroep doen op verschillende organisaties die hen gedurende een bepaalde periode aflossen. Hier volgen enkele formules:

deze dienst zorgen ervoor dat de
mantelzorger tijd kan vrijmaken
voor zijn eigen activiteiten. Er zijn
verschillende formules mogelijk:
korte opvang (1 of 2 uur per dag,
een deel van de nacht), langere
opvang (een weekend, een week),
regelmatige opvang (dag of nacht
of in het kader van palliatieve zorg
en stervensbegeleiding). Voor deze
diensten kan men zich richten tot
een thuiszorgcentrale.

Gezinszorg

Centrum in een rusthuis of een
rust- en verzorgingstehuis of
ermee verbonden. Elke persoon
(vanaf 60 jaar) die afhankelijk is van
verzorging, kan hier op weekdagen
terecht onder deskundige begeleiding. Deze centra zijn voorbehouden voor personen die verzorging
nodig hebben en steeds minder
zelfstandig zijn.

Een verzorger van een thuiszorgdienst kan de mantelzorger helpen
bij huishoudelijke taken (koken,
wassen, strijken, kuisen, boodschappen doen, enz.), maar ook bij
de dagelijkse lichaamsverzorging.
Het gaat hier niet om verpleegkundige handelingen. De verzorger kan
in samenspraak verschillende keren per week langskomen. De kostprijs wordt berekend in functie van
het inkomen.. De thuiszorgcentra
bieden vaak ook een poetsdienst
en oppasdienst aan.

Opvangdienst
De polyvalente medewerkers van

Dagverzorgingscentrum

Kortverblijf
Als de mantelzorger er enkele
dagen of weken tussenuit wil, dan
kan hij een kortverblijf regelen
voor de persoon die aan dementie
lijdt. Gespecialiseerde instellingen,
over het algemeen rust- of verzor-

gingstehuizen, bieden verschillende verblijfsmogelijkheden aan.
Het kortverblijf biedt een alternatief
voor een definitieve opname in een
rusthuis en geeft de mantelzorger
de mogelijkheid om een break te
nemen.

Nachtopvang
Ook ’s nachts kan er een beroep
gedaan worden op thuiszorg. Via de
dienst maatschappelijk werk van
het ziekenfonds, krijgt de mantelzorger informatie over welke
diensten bestaan om ’s nachts
een oppas in te schakelen voor de
personen met dementie.

Baluchon
Deze dienst wordt specifiek
aangeboden aan de familie van
Alzheimerpatiënten. De medewerkers van de vzw “Baluchon”, een
“baluchonneuse” genaamd, neemt
de verzorging van de mantelzorger
over en verblijft gedurende 7 tot 14
dagen bij de patiënt. Eén dag wordt
ondermeer vrijgemaakt om kennis
te maken. Op die dag worden de
gewoontes van de zieke en de dagelijkse moeilijkheden besproken.
Elke dag houdt de baluchonneuse
een dagboek bij zodat de mantelzorger op de hoogte kan blijven van
haar werk tijdens zijn afwezigheid.
Ze voegt er ook bedenkingen of
suggesties aan toe.
Op het internet vindt u een schat
aan informatie, tips en adressen
terug om de formule te vinden die
het best bij de patiënt past.

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

i

Meer informatie bij de dienst
maatschappelijk werk van de
ziekenfondsen of via een van de
volgende websites
www.dementie.be
www.kenniscentrummantelzorg.be
www.omgaanmetdementie.be
www.baluchon-alzheimer.be/nl
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Euthanasie bij personen met

dementie: reﬂecties van artsen
Sinds de goedkeuring van de
euthanasiewetgeving in 2002
zijn parlementaire initiatieven genomen om de wet uit
te breiden tot personen met
dementie. In het maatschappelijk debat hierover komen
artsen weinig aan bod.
Deze bijdrage is geschreven
door geriaters, huisartsen
en psychiaters. Ze willen
enkele elementen aanreiken
die volgens hen in de verdere
discussie de nodige aandacht
en reﬂectie verdienen.

Medische aspecten van dementie
Wie over een principiële mogelijkheid van euthanasie
bij personen met dementie wil nadenken, moet rekening houden met een aantal medische aspecten van
het ziektebeeld dementie, die een impact uitoefenen
op het beslissingsproces.

Diagnose De diagnose van dementie is niet altijd eenvoudig, zeker niet in een beginfase. Nog al te vaak wordt
een delirium of depressie verward met een dementieel
syndroom. Het voorkomen van delirium bij dementie
wordt geschat tussen 20 en 80%. Een afwachtende
houding gedurende enkele maanden kan dan soms
gewettigd zijn om de diagnose “dementie” al dan niet
te bevestigen of uit te sluiten.

Symptomen Er zijn verschillende vormen van dementie, waarbij de symptomen kunnen verschillen evenals
de evolutie van de ziekte. Daarnaast zijn ook de symptomen bij hetzelfde ziektebeeld soms zeer verschillend
van persoon tot persoon.
12

Wils(on)bekwaamheid Een belangrijk element in
de discussie is het begrip wils(on)bekwaamheid. Een
misvatting in de beeldvorming is dat een diagnose van
dementie gelijkstaat met “wilsonbekwaam” worden. Dit
is niet noodzakelijk het geval. Bovendien kent wilsonbekwaamheid gradaties. Het is niet omdat men niet meer
bekwaam is om financiële zaken te regelen, dat men
ook niet bekwaam is om betrokken te worden in beslissingen rond het levenseinde. Wat wils(on)bekwaamheid
juist is en hoe ze kan vastgesteld worden, is essentieel
in deze discussie. Nochtans bestaat hieromtrent nog
geen consensus in de literatuur, en nog minder in de
klinische en juridische praktijk. Nog moeilijker lijkt het
betrouwbaar vaststellen van de wilsbekwaamheid.

Wilsverklaring
Voor personen die hun wil niet meer kunnen uiten,
voorzien de huidige voorstellen in de procedure van
de wilsverklaring. Dit is een schriftelijke procedure
waarbij de betrokkene zijn wil vooraf kan vastleggen,
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den zijn (in het genre van “als ik mijn kleinkinderen
niet meer herken”), terwijl zij beter doelgebonden
omschreven zouden worden (bv. “als het team van
mening is dat ik aanhoudend lijd en een doorgedreven palliatieve aanpak aan dit lijden geen oplossing
kan bieden”). In het concept van Doelgericht Medisch
Handelen staat de poging voorop om samen met de
patiënt te formuleren wat de verwachtingen en eigen
zorgdoelen zijn.

Wie beslist? Een andere cruciale vraag is wie beslist

Hugo Claus koos voor euthanasie toen hij aan Alzheimer leed.

om gehanteerd te worden wanneer hij die wil niet meer
kan uiten. Een wet rond euthanasie bij personen met
dementie door middel van een wilsverklaring zal een
antwoord moeten geven op een aantal problemen..

Onduidelijkheden De commissie die in Nederland

wanneer het moment is gekomen om de wilsverklaring
tot uitvoering te brengen. Immers niet alleen de arts,
ook de vertegenwoordiger die de wilsverklaring “activeert”, is betrokken. Dit lijkt in de praktijk het moeilijkste probleem. Waar de vraag om euthanasie gebaseerd
is op het uitoefenen van het autonomiebeginsel, wordt
duidelijk dat de uitvoering daarvan bij wilsonbekwame
personen met dementie aan een derde gedelegeerd
moet worden. Dit kan nieuwe problemen creëren.
Wat, indien de vertegenwoordiger van de persoon met
dementie zich niet goed voelt bij deze beslissing? In
hoeverre kan de persoon, die verondersteld wordt uitvoering te geven aan de wilsverklaring, op zijn beurt
zijn autonomie inroepen? Wat, indien niemand op de
hoogte is van de wilsverklaring, vermits die ook in de
huidige regelgeving niet verplichtend geregistreerd
wordt? Wanneer we in de praktijk zien welke spanningen en moeilijkheden in families ontstaan bij belangrijke beslissingen, bijvoorbeeld de verhuis naar een
rusthuis, stellen we ons de vraag hoe dit met een nog
ingrijpendere beslissing als euthanasie zal verlopen.

een zeer uitgebreid rapport heeft gepubliceerd over
medisch handelen rond het levenseinde bij wilsonbekwamen, stelt hierover in haar conclusie: “De vraag of
een schriftelijke wilsverklaring van
de patiënt de arts behulpzaam kan
zijn wanneer ingrijpende beslissingen moeten worden genomen
De vraag of een
over wilsonbekwame patiënten,
schriftelijke wilsverlaat zich niet zonder meer posiklaring van de patiënt
tief beantwoorden. Als er al een
wilsverklaring is, is er een gerede
de arts behulpzaam kan
kans dat deze zodanige onduidezijn wanneer ingrijpenlijkheden oplevert, dat de arts er
de beslissingen moeniet goed mee uit de voeten kan
ten worden genomen
en een eigen koers moet varen
over wilsonbekwame
als het gaat om wat in het belang
van de patiënt is. Daarbij zullen
patiënten, laat zich niet
de naasten van een patiënt in de
zonder meer positief
meeste gevallen een belangrijke
beantwoorden.
plaats innemen”.
Een belangrijke vraag is hoe een
arts kan toetsen of de patiënt zich
in de lichamelijke en geestelijke toestand bevindt die
hij in zijn wilsverklaring heeft weergegeven. Elementen
uit de wilsverklaring zullen vaak teveel situatiegebon-

Vroegtijdige
zorgplanning

Door het debat over de euthanasiewet is de indruk ontstaan dat
euthanasie de belangrijkste optie
is. Belangrijker zijn de mogelijkheden in verband met de beslissingen rond het levenseinde. In de
loop van het ziekteproces, wordt
een hele reeks van beslissingen
genomen die, los van de finale impact, een wezenlijke keuze door de
betrokkene inhouden en derhalve
belangrijk en fundamenteel zijn.
Misschien is het kernprobleem
wel de vrees van de bevolking om
“hardnekkig” behandeld te worden. Moet de discussie niet opengetrokken worden naar het (hardnekkig)
medisch handelen en de attitude hieromtrent bij oudere
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en dementerende patiënten? Dient in eerste instantie
geen standpunt ingenomen te worden rond de beslissingen bij het levenseinde, waarrond in de bestaande
wet helemaal geen regeling is gemaakt en die minstens
even belangrijk zijn?.

Tegenover autonomie als individuele zelfbeschikking
zonder meer, staat de “autonomie in verbondenheid”.
De relatie van de oudere met anderen doet geen afbreuk aan zijn autonomie, maar is er een essentiële
voorwaarde voor. Bovendien kan de waarde van een
persoon niet worden herleid tot zijn capaciteiten of
vermogens, maar is de waarde gegrond in het feit dat
ieder mens een uniek wezen is (individueel), dat met
en door de relatie met andere mensen steeds meer
mens wordt (relationeel) en als zodanig deel uitmaakt
van de samenleving als geheel (sociaal).

Een van de mogelijkheden om een beter inzicht te krijgen in de verwachtingen, doelstellingen en angsten
van de personen met dementie en hun omgeving is het
activeren van processen van vroegtijdige zorgplanning.
Vroegtijdige zorgplanning (VZP), in het Engels “advance
care planning” (ACP) genoemd, wordt omschreven
als een overleg tussen artsen, patiënten en/of hun De vraag stelt zich welke soort autonomie we als
vertegenwoordigers over de doelen en de gewenste zorgverlener kunnen hanteren? Aanvaarden we als
hulpverlener dat de autonomie van
richting van de patiëntenzorg, in
de persoon die de wilsverklaring
het bijzonder de zorg bij het leopstelt, superieur is aan de autovenseinde, voor de patiënt die niet
nomie van de persoon die ze moet
meer in staat is om beslissingen te
De waarde is geuitvoeren? De persoon met demennemen. Het gaat om een visie naar
grond in het feit dat
tie stelt een vraag naar euthanasie
een onderhandelde zorg. Doorheen
op basis van een gevoel, een angst
de vertrouwensrelatie met de arts,
ieder mens een uniek
voor aftakeling en afhankelijkheid.
moet de patiënt zijn voorkeuren
wezen is, dat met en
Het zijn net die gevoelens waaruiten over lopende en toekomstige
door de relatie met
van een persoon niet weet of ze
behandelingen.
andere mensen steeds
er ooit zullen komen in het proces
Vroegtijdige zorgplanning kan dan
van dementie. Tijdens de evolutie
ook gedefinieerd worden als een
meer mens wordt en als
van het proces kunnen zich bij de
geïndividualiseerde benadering
zodanig deel uitmaakt
persoon veranderingen voordoen:
van de patiënt, waarbij anticiperend
van de samenleving als
de perceptie van een eigen aandoeop het verloop van het levenseinde,
geheel
ning kan sterk wijzigen en ook de
bepaalde afspraken (behandegrens van wat hij nog aangenaam
lingskeuzen) met betrekking tot
en zinvol vindt.
het zorgtraject worden gemaakt.

Autonomie
De euthanasiewet en de voorstellen tot wijziging gaan
uit van het begrip “autonomie”. Dit begrip kan verschillende inhouden dekken. De inhoud die er in de Belgische context aan gegeven wordt, hanteert een enge
begripsdefiniëring, met name een negatieve vrijheid:
iemand kan handelen zonder dwang of bemoeienis
van anderen. Dit staat tegenover de positieve formulering: “het vermogen van de persoon om bron van zijn
beslissingen te zijn en om zijn leven te leiden in overeenstemming met eigen redenen, doelen en plannen”.
Ook in de filosofie en de antropologie is heel wat geschreven over het begrip autonomie.Uit deze lectuur
blijkt dat de autonomie in enge zin aan kritiek onderhevig is. Zo kan het respecteren van autonomie een
risico tot verwaarlozing doen ontstaan, wanneer een
patiënt zich aan de zorg onttrekt. Er ontstaat zodoende
een spanningsveld tussen de juridische positie van de
patiënt en de ethiek van de zorgverstrekker.
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Samenhangend met de vraag welke soort van autonomie we als zorgverlener kunnen aanvaarden, stelt
zich de vraag hoeveel hulpverleners in staat zijn om
een euthanasie uit te voeren en te aanvaarden bij een
persoon die er schijnbaar gelukkig uitziet? Vooraleer
een wet goed te keuren, lijkt het wenselijk om bij het
medische korps navraag te doen over welke hulpverleners, aan de hand van een wilsverklaring, euthanasie
bij personen met dementie zouden uitvoeren.
Ervaring met de huidige wetgeving leert dat de negatieve visie (“de onwaardigheid van het sterven”) op
de laatste levensfase, die door de media en sommige
drukkingsgroepen wordt verspreid, de sociale druk
om de laatste levensfase als zinloos te bestempelen,
vergroot. Als de wet euthanasie toelaat bij personen
met dementie, ontstaat het gevaar dat de sociale druk
erg groot wordt om dan ook euthanasie te vragen bij
dementie. Vele ouderen willen niet ten laste komen
van hun omgeving. Bij het opstellen van een euthanasieverzoek voor de toekomst, is de uitvoering van de
euthanasie nog ver verwijderd. Dit maakt de drempel
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geregeld: de plicht van de arts om duidelijke informatie te geven, het recht van de
patiënt om niet te weten en de regeling
van de vertrouwenspersoon.
Als artsen, ervaren in de problematiek,
stellen we ons, op basis van de voorgaande argumenten, verschillende vragen.
Kunnen en moeten alle handelingen
in een wet worden opgenomen? Kan
de wilsverklaring uitgevoerd worden
voor een persoon met dementie? Wie
moet daarvoor het initiatief nemen?
Hoe sluitend kan deze procedure zijn?
Kan een uitbreiding van de wetgeving
een oplossing bieden voor de problemen waarmee artsen geconfronteerd
worden en die hierboven werden beschreven? De auteurs zijn zich er, onder andere op basis van hun concrete
klinische ervaring, van bewust dat zich
situaties kunnen voordoen waarin zelfs
optimale zorg onvoldoende tegemoetkomt om het lijden te lenigen. Ze stellen dan ook de vraag of in dergelijke
situaties, na multidisciplinair overleg
en het maximaal benutten van de
bestaande zorgmogelijkheden, een
procedure ontwikkeld zou kunnen
worden met een advies rond levensbeëindiging aan de hand van een
“a-prioricontrole”.
Auteurs :
J. De Lepeleire, Professor K.U.Leuven;
A. Beyen, geriater;
M. Burin, psychiater, ZOL Genk.
R. Fabri, geriater,
Wat is de rol van de zorgverstrekker in het beslissingsproces rond euthanasie?
OLV Ziekenhuis Aalst-Asse;
G. Ghijsebrechts, huisarts,
Coördinator RVT, Hasselt;
laag om onder sociale druk het verzoek op te stellen.
J. Lisaerde, huisarts, Coördinator RVT, Leuven;
De vraag is in welke mate ouderen tegen deze achterB. Temmerman, geriater, AS Sint Jan, Brugge;
grond dan ook volledig autonoom kiezen.
B. Van den Eynden, huisarts,
Professor Palliatieve Zorgen, Universiteit Antwerpen;
N. Van den Noortgate, geriater,
Juridische aspecten
Professor Geriatrie, Universiteit Gent.

De discussie over de uitbreiding van de euthanasiewet,
onder meer naar personen met dementie, is – onder
andere – een juridisch proces. In de materie van euthanasie bij personen met dementie blijken de juridische
problemen belangrijk. De patiëntenrechtenwet heeft
reeds heel wat elementen van de relatie arts-patiënt

i

Bron: Dit is een ingekorte versie van een artikel,
dat eerder is verschenen in het Tijdschrift voor
Geneeskunde 65, nr. 14-15, 2009 p. 666-671
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Innovatie

Technologisch onderzoek
ten dienste van Alzheimer
Via onderzoek tracht men oplossingen aan te reiken om patiënten zo lang mogelijk autonoom te
laten leven, om de zware taak van de mantelzorgers te verlichten en om gezondheidsprofessionals
bij te staan. Hier volgen enkele voorbeelden van aangepaste technologische ontwikkelingen.

H

et Wereldrapport Alzheimer 2010 benadrukt in het
bijzonder dat er meer geinvesteerd moet worden in het onderzoek naar dementie op een niveau dat proportioneel gezien
gelijk is aan dat van de economische impact van deze ziekte.
Dit rapport stelt dat er, via nieuwe
technologische ontwikkelingen,
verbintenissen moeten worden
aangegaan tussen de zieke, de
gemeenschappen en de gezondheidsorganisaties.

Europees onderzoek
De COGNOW DayNavigator, die
ontwikkeld werd in het kader van
het Europees onderzoeksprogramma FP6 (European 6th Framework
Program for Research), wordt in
2011 op de markt gebracht. Dit
volledige hulpsysteem, bedoeld
voor personen met gematigde

muziek te beluisteren, bijstandsdienst, alarmsystemen in geval van
problemen thuis, mogelijkheid om
een telefoonnummer te vormen
op basis van beelden en een navigatiesysteem om uw huis terug
te vinden.

Cognow, een systeem op basis van
het ‘aanraakscherm’

dementie, maakt gebruik van een
touchscreen en een draagbare pc.
De interfaces zijn vereenvoudigd en
zijn vooral bedoeld om, door kalenders en andere geheugensteuntjes
aan te bieden, een grotere cognitieve ondersteuning te bieden dan
bij standaard interfacess. De voornaamste functietoepassingen zijn:
aangeven van het uur, op afstand
configureren van de herinneringsfunctionaliteit, mogelijkheid om

Een ander Europees onderzoeksproject, Sociable, zou in 2012
afgerond moeten zijn. Het is de
bedoeling om een motivatieplatform te ontwikkelen dat mentale
stimulatie, ‘netwerken’ tussen oudere personen en sociale interactie
bevordert. Het is gebaseerd op de
ontplooiing van online diensten
waarmee de mentale toestand van
de persoon geëvalueerd en gestimuleerd kan worden via het oefenen van de cognitieve capaciteiten
aan de hand van multimediaspelletjes. België is een van de landen
waar een piloottest ondernomen
zou worden.

Mening Onafhankelijke Ziekenfondsen

Ondersteuning van onderzoek
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We mogen van de technologische toepassing
natuurlijk geen mirakels verwachten! Ze vergemakkelijken het leven van de patiënten en de
verzorgers, maar daar houdt het niet op. Sanitaire,
sociale, organisatorische, ﬁnanciële maatregels,
een preventieve benadering enzovoort zijn slechts
enkele elementen van een globale benadering van
de tenlasteneming van de patiënten die lijden aan
neurodegeneratieve ziektes.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen, die erg begaan

zijn met deze problematiek, hebben hun steun verleend aan het project Serious Games for Cognitive
Rehabilitation (SG-CogR), een Frans project gericht
op de opsporing en opvolging van personen met
cognitieve aandoeningen, dat werkt met een geinformatiseerd revalidatieprogramma gebaseerd
op videospelletjes.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen hebben ook een
Belgisch onderzoeksvoorstel ondersteund met gelijkaardige doelstellingen.
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ISISEMD is dan weer gericht op een
breder doelpubliek: patiënten met
cognitieve problemen. Het project
wordt ontwikkeld om verzorgers,
zowel gezondheidprofessionals als
mantelzorgers, bij te staan. Het is
tevens bedoeld om de patiënten
aan te moedigen om zelfredzamer
te worden en hen zo lang mogelijk
zelfstandig te laten zijn.
Tot slot is er nog het project
PERFORM, dat ook gefinancierd
wordt in het kader van de FP7 (European 7th Framework Program
for Research). Het gaat om een
oplossing waarmee de toestand
van de patiënt op afstand in het oog
gehouden kan worden en waarmee zijn motorische capaciteiten
in kaart gebracht en geëvalueerd
kunnen worden. De toepassing bestaat uit een draagbare oplossing
met multisensoren die de relevante

fysiologische signalen in het oog
houdt. Ook het nemen van medicatie en de maaltijden (momenten
en samenstelling) zou hiermee
opgevolgd moeten kunnen worden.
Het zijn enkele voorbeelden van
projecten die gefinancierd worden
op Europees niveau. Om heel veel
technologisch projecten, gericht op
neurodegeneratieve aandoeningen,
gaat het dus niet. Maar we moeten
toegeven dat Europa inspanningen
levert voor het onderzoek naar
veroudering en het bieden van
oplossingen om zolang mogelijk
autonoom te blijven.

telecomoperator Orange de telefoonarmband Columba. Hierdoor
kunnen personen met Alzheimer,
die op de dool zijn, terug gevonden worden. De armband bezit
de volgende functies: een alarm
dat afgaat wanneer de persoon
een bepaalde zone verlaat, snelle
en precieze geolokalisatie van de
drager van de armband (GPS);
instellen van een oproep naar de
persoon door een medisch uitgerust oproepcentrum (GSM/GPRS).

Wat is er op de markt … ?
Er zijn al enkele hulpmiddelen, om
personen die lijden aan Alzheimer
bij te staan, op de markt gebracht.
In Frankrijk commercialiseert de

Dominique Dieng
Project Manager
dominique.dieng@mloz.be

Film “Verdwaald in het geheugenpaleis”

240 zorgprofessionals op Brusselse avant-première

D

e Onafhankelijke Ziekenfondsen organiseerden op
14 september 2010 - in samenwerking met de Expertisecentra Dementie Brussel (Broes) en VlaamsBrabant (Memo) - de Brusselse avant-première van de
film ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’. Een documentaire
over de ziekte van Alzheimer en andere vormen van dementie, gezien door de ogen van mensen met dementie.
Met de ondersteuning van de film willen de Onafhankelijke
Ziekenfondsen mee ijveren voor een positievere benadering van mensen met dementie en de doorbreking van het
taboe rond de ziekte. Zo’n 240 Brusselse zorgprofessionals
maakten kennis met de film, die aansluitend gevolgd werd
door een debat.

Geanimeerd debat met experten
In het panel zetelden Dr Kurt Segers (neuroloog Brugmann
Ziekenhuis Brussel), Dhr Rudiger De Belie (Directeur
woonzorgcentrum De Wingerd in Leuven en voorzitter van
Memo) en Dr Bernard De Roover (directeur Télé-Secours).
Het debat werd gemodereerd door Dr Jan Van Emelen,
directeur Innovatie bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

We onthouden enkele belangrijke boodschappen. Zo onderkent Dr Segers het belang van de film, maar duidt hij
ook op het evolutief karakter van de ziekte. Investering
in de opvang van personen met dementie is in elke fase
noodzakelijk. Dhr. De Belie vraagt in deze context ondersteuning van de overheid om voldoende gemotiveerd
geschoold personeel te kunnen engageren zonder te
veel regelgeving. Dr. De Roover ziet o.a. in technische
ontwikkelingen een mogelijkheid om dementerende patiënten beter op te vangen in hun thuisomgeving. Vanuit
de zaal kwam de suggestie om de film ook te tonen aan
het grote publiek en op die manier ook mantelzorgers
en andere geïnteresseerden te informeren en te sensibiliseren. De Onafhankelijke Ziekenfondsen namen
deze suggestie ter harte. Op diverse locaties worden
voorstellingen georganiseerd.
Meer info ? www.geheugenpaleis.be

Karen Willems
Health Promotion Manager
karen.willems@mloz.be
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Medische pers

Forum voor artsen of plaats voor publiciteit ?
Artsen krijgen elke maand een twintigtal medische kranten en magazines in hun brievenbus. Waaronder enkele gratis weekbladen. Hoe worden deze laatsten beoordeeld
en in hoeverre zijn ze interessant voor hun lezers? Een gesprek met de lezers en
makers van de medische pers.

I

n de wereld van de medische bladen, vallen twee
weekbladen op door hun frequentie en hun formule: Artsenkrant en De Huisarts. Voeg daar nog
het tweemaandelijkse magazine Medi-Sfeer aan toe
en dan heb je de grote drie van de gratis publicaties,
bedoeld voor artsen. De vertegenwoordigers van de
huisartsen bestempelen die bladen als “gesponsorde
pers”, want gefinancierd door reclame. Geen wonder
dus, dat de artsen wantrouwig staan tegenover de
medische stukken in deze bladen! “Men vraagt zich af
in hoeverre de farmaceutische industrie een vinger in
de pap te brokken heeft,” legt Michel Vanhalewyn uit,
coördinator bij de artsenvereniging SSMG. “Dat is de
reden waarom we soms twijfelen aan de wetenschappelijke inhoud van de artikels.”
De hoofdredacteurs van de medische pers beseffen
dat ze met argusogen bekeken worden, maar reageren afwijzend op die vermoedens. Ze geven wel toe
dat ze binnen een bepaald economisch model evolu-
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eren. “Artsenkrant is helemaal geen ‘gesponsorde
pers’” reageert Peter Backx, hoofdredacteur van De
Artsenkrant. “Wij krijgen geen jaargeld toegestopt.
Onze adverteerders betalen voor advertenties omdat
ze weten dat die gelezen worden. Dat is een fundamenteel verschil. In België verschijnt er toch geen
enkele krant zonder advertenties? Zonder de miljoenen aan overheidssubsidies zou trouwens geen enkel
zichzelf onafhankelijk noemend dagblad overleven.”
Bovendien heeft elke krant of magazine zo zijn (of
haar) controlemechanismen om zich te wapenen tegen de invloed van de farmaceutische firma’s (zie kader).

Relaties met de politieke wereld
Een andere soort van interacties die kranten zoals de
Huisarts en Artsenkrant typeert, zijn de relaties die
ze onderhouden met de politieke macht in ons land.

Forum zorgverstrekkers

“In België zijn alleen deze twee titels uit de medische
pers geïnteresseerd in de politiek en bovendien geloofwaardig binnen dit domein”, bevestigt SSMG.
Hoe vallen deze contacten te verklaren? “De politieke
wereld is een bron van informatie voor ons en wij
onderhouden contacten met artsen in de politiek en
de verschillende kabinetten,” verklaart Peter Backx.
“Er is geen directe invloed van de politiek op de
redactie. Wij zijn eerst en vooral een medium dat het
opneemt voor de arts en kunnen hierdoor wel items
op de politieke agenda brengen”. Hetzelfde geldt voor

De Huisarts. “De parlementariërs van de gezondheidscommissies gebruiken onze publicaties regelmatig,”
legt hoofdredacteur Filip Ceulemans uit. “We leggen
de zaken bloot die de artsen bezighouden, de politici
nemen deze punten over en geven ze door aan de
minister”. Bij het doornemen van de parlementaire
vragen, kunnen we vaststellen dat veel parlementariers naar de medische pers verwijzen in hun argumentering. Beide hoofdredacteurs bevestigen bovendien
dat hun kranten ook gelezen worden door de algemene
pers en het RIZIV.

Peter Backx, hoofdredacteur “Artsenkrant”

De lezer wegwijs maken in
de gezondheidszorg
titel in de buitenlandse medische
pers bij in de buurt komt. Daarnaast hebben we als krant ook een
diepgaande belangstellling voor de
arts als mens. We informeren niet
alleen onze lezers, we inspireren
hen ook met verhalen van collega’s
die hen, zijn voorgegaan of die uitblinken in andere disciplines dan
de geneeskunde.

professionelen kennismaken met
gastsprekers uit de voornaamste
kabinetten en ex-premiers. We
vinden het belangrijk dat een krant
aan ‘community building’ doet: we
zien onszelf als een belangrijke
schakel tussen de medische en
farmaceutische wereld.

Welke zijn de editoriale krachtlijnen van de Artsenkrant?

Wat met de invloed van de
farmaceuticabedrijven?

Artsenkrant wil een partner zijn,
een vertrouweling die de lezer
wegwijs maakt in het labyrinth
van de steeds wijzigende en evoluerende gezondheidszorg. We
belichten de sector zowel vanuit
medisch-politiek als vanuit medisch-wetenschappelijk oogpunt.
Daarnaast bieden we onze lezers
ook advies voor het management
van hun praktijk en selecteren
we wekelijks ook de belangrijkste
nieuwigheden die ze in de wereld
van de cultuur moeten meepikken. Artsenkrant heeft door de
jaren heen een unieke positie verworven in het medialandschap als
top-referentieblad voor ‘medischpolitieke actualiteit’, wat ook onze
corebusiness is. We hebben een
leesdichtheid waar geen enkele

De farmaceutische wereld is een
partner voor ons. De farmawereld
is een boeiende wereld die redactioneel voor ons interessant is.
Daarom onderhouden wij met hen
goede contacten. Maar in de krant
hanteren we een strikt onderscheid
tussen redactionele artikelen en
artikelen met een publiredactioneel statuut. Voor de redactie is die
scheiding een heilige zaak. Het is
nodig om geloofwaardig te zijn. Uit
alle lezersonderzoeken blijkt dat
we geloofwaardigheid verworven
hebben.
Wij willen tevens een brug slaan
tussen de farmaceutische wereld
en de politiek. Daarom organiseren
wij o.a. de Pharma Executive Club,
een forum voor innovatie. Tijdens
deze evenementen laten we de

De reacties tonen vooral aan dat
er een grote verbondenheid is met
ons publiek. Wij zijn voor hen een
lijfblad dat begaan is met de actualiteit en het publiek. Zo proberen
wij ook aan te voelen wat er bij de
artsen leeft. Eerder dit jaar namen
meer dan 2.200 lezers deel aan
onze enquête ‘Wie bent u dokter?’.
Ook voor onze zomerwedstrijd hebben we jaarlijks meer dan 1.000 inschrijvingen. Een recent voorbeeld
is onze peiling over seksueel misbruik in de kerk en de repercussies
daarvan op de artsenpraktijk. Een
klassieker is onze ‘Top 100 van de
medische macht’, een ranking van
de machtigste en meest invloedrijke personen uit de Belgische
gezondheidszorg. Dat alles maakt
deel uit van onze taak om het landschap van de gezondheidszorg in
kaart te brengen.

Halfwekelijks blad opgericht in 1979.
Oplage: 27.000 ex. (NL/FR).

Hoe reageert uw
lezerspubliek?
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Een forum voor de artsen
De gratis pers wordt gefinancierd door publiciteit en
ze zou geen wetenschappelijk doel nastreven (met
uitzondering van Medi-Sfeer ). Niet zo verwonderlijk
dus dat sommige artsen wantrouwend staan tegenover
deze media. Dit belet niet dat deze publicaties cruciaal
blijken te zijn als sociaal en politiek informatiemiddel.
Ze bieden ook een discussieforum aan de artsen en
hun verenigingen. Michel Vanhalewyn bevestigt dit:
“Deze bladen zijn het bindmiddel tussen ons en de
medische, politieke en associatieve wereld. Het is
aangenaam om te beschikken over een hulpmiddel
dat weerspiegelt wat er in het milieu gebeurt, wat er
bestaat en wat er gezegd wordt”.

De vertegenwoordigers van de artsenverenigingen
appreciëren het feit dat ze vermeld worden in de medische pers en ze staan graag in onze publicaties. Een
bewijs, volgens Filip Ceulemans, van de geloofwaardigheid van die bladen en van de kwaliteit die hen
toegedicht wordt. “We zijn niet alleen een spreekbuis
van de artsen naar de artsen toe, maar ook van de artsen met de buitenwereld,” stelt eveneens Peter Backx.
“In bepaalde discussies, speelt de medische pers de
rol van bemiddelaar voor het artsenkorps”. Bovenop
dit aspect, vinden de artsen de agenda, middenin hun
krant, erg handig, net zoals de kleine berichten van
andere artsen, die speciaal voor hen bedoeld zijn.
Medi-Sfeer is dan weer heel iets anders : dit magazine

Filip Ceulemans, Hoofdredacteur “De Huisarts”

Betrokken zijn bij wat onder
de huisartsen leeft

Weekblad opgericht in 1989.
Oplage: 20.000 ex. (NL/FR)

Welke zijn de editoriale pijlers
van de Huisarts?
De Huisarts is in de eerste plaats
een newsmagazine zoals andere in
onze persgroep Roularta. We proberen echt betrokken te zijn bij wat er
vandaag onder de huisartsen leeft.
We zijn een orgaan dat hun realiteit
van alledag verwoordt. De krant
is opgedeeld in drie terugkerende
katernen: de socioprofessionele
actualiteit (RIZIV, regering, overeenkomst artsen-ziekenfondsen), het
katern geneeskunde en een deel
vrije tijd. Daarnaast zijn er ook nog
een agenda, advertenties en praktische info. Het is van nature onze
roeping om artsen aan het woord te
laten, maar dat wil niet zeggen dat
we gaan weren wat de andere partijen te zeggen hebben. Naast enkele
20

andere rubrieken, hebben we elke
week opiniepagina’s en een editoriaal. We zijn in september trouwens
begonnen met een rubriek van een
halve bladzijde over wat er gebeurt
bij “de anderen”, dat kan gaan om
de andere gemeenschap of om een
andere discipline dan die van de
huisartsen: specialisten, tandartsen
en apothekers.

een bericht van die vereniging of die
firma”. We spelen dus open kaart.
We kunnen het trouwens niet maken om extreem lovend te zijn over
een product. De krachten en belangen moeten opnieuw in evenwicht
gebracht worden, wat maakt dat we
het sober houden.

Hoe houdt u controle
over de invloed van de
farmaceuticabedrijven?

We krijgen elke week post, weinig
telefoons. Voor de rubriek Opinie,
hebben we 4 vaste columnisten
die elk een opiniestuk per maand
schrijven. En daaraan voegen we
lezersbrieven toe. Ook die zijn in
een andere kleur gepubliceerd om
goed aan te geven dat de tekst niet
van de redactie afkomstig is en dat
het om een opiniepagina gaat. We
proberen ook via andere rubrieken
reacties bij de lezers op te wekken.
De agenda en de advertenties zijn
tevens rubrieken die goed aanslaan.
Het bewijst dat de lezers weten dat
hun advertentie gelezen zal worden
en door wie ze gelezen zal worden.
De Huisarts is dan ook het meest
gelezen medische actualiteitsblad
(Multimed-studie).

We gaan nu niet heimelijk doen:
we bevinden ons in een bijzonder
business model, dat gratis is, wat
betekent dat we reclame moeten
opnemen. Ik kom terug op het medisch katern waarover men twijfels
zou kunnen hebben. We maken er
een erezaak van onze medische
artikels zo kwaliteitsvol mogelijk
te maken. Bij publiciteitsreportages, publiredactionele teksten of
farmafora, maken we een duidelijk
grafisch onderscheid: bovenaan
de rubriek farmaforum, is er een
duidelijke hoofding, de pagina’s
zijn in een andere kleur, onderaan
is er een kader dat aangeeft “naar

Wat zijn de reacties van uw
lezerspubliek?
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snijdt geen politieke kwesties aan, maar concentreert
zich op wetenschappelijke informatie. Volgens Vincent
Leclerq, verantwoordelijke uitgever van Medi-Sfeer,
is “communicatie in de geneeskunde een kwestie van
kennis delen. De medische pers wordt vaak gestigmatiseerd, omdat ze leeft van publiciteit, maar de arts
kan niet zonder. Als we de artsen ondervragen, dan
blijkt dat de medische pers voor hen de tweede informatiebron is, die ze raadplegen. De medische pers is
dus echt een belangrijke bron van wetenschappelijke
informatie.”

SSMG,” verklaart Michel Vanhalewyn. “Maar het verschil ligt hem in de aanwezigheid van een leescomité,
de teksten worden voorgelegd aan wetenschappers
en we willen eerst en vooral een wetenschappelijk
tijdschrift zijn.” In deze categorie van medische pers,
kunnen o.a. de universitaire tijdschriften gerangschikt
worden. “Dat is het geval voor Minerva, een tijdschrift
over ‘evidence based medecine (EBM), dat op subsidies
overleeft,” voegt Michel Vanhalewyn er nog aan toe.

Verschillende soorten van pers

“Tegenover 20 jaar geleden, zijn de zaken enorm geevolueerd. Er zijn veel magazines verdwenen, omdat
de markt te complex en moeilijk is geworden,” vindt Dr
Vincent Leclerq van het netwerk RMNet dat o.a. MediSfeer uitgeeft. “Er was 7-8 jaar geleden een piek voor
artsenmagazines, maar sindsdien is het allemaal fel
verminderd. Ik denk dat de toekomst van de medische
pers verzekerd is, maar met een beperkter aanbod.
Alleen de betrouwbare publicaties zullen overleven”.

De vertegenwoordigers van de SSMG maken een
onderscheid tussen de verschillende soorten van
medische tijdschriften of bladen, naargelang hun
wetenschappelijke doelstelling en hun relatie met
de farmaceutische bedrijven. De medische bladen
gefinancierd door publiciteit, die gratis zijn en verspreid worden bij alle praktiserende artsen, zijn één
ding. Tot die categorie, behoren de Artsenkrant, De
Huisarts en Medi-Sfeer. “Criteria zoals de ‘deur-aandeur’ verspreiding, de kosteloosheid en de financiering
door publiciteit, gelden ook voor het magazine van de

Evolutie

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Dr Vincent Leclercq, verantwoordelijke uitgever van “Medi-Sfeer”

Kwaliteitsvolle wetenschappelijke
informatie leveren

Tweemaandelijks, opgestart in 1990.
Oplage: 15.000 exemplaren (NL/FR).

Welke zijn de editoriale
krachtlijnen van Medi-Sfeer?
We willen kwaliteitsvolle wetenschappelijke informatie leveren aan
onze lezers. Deze informatie wordt
gecontroleerd door het redactiecomité en veel van onze artikels zijn
geschreven door praktiserende
artsen, specialisten, professors

aan de universiteit. Medi-Sfeer
heeft zowel een wetenschappelijke
pijler met thematische katernen
(cardiovasculaire risico’s, vergrijzing), als rubrieken waarin de
problemen aangesneden worden
waarmee de huisarts in zijn praktijk te kampen krijgt. We verschijnen niet vaak genoeg om brandend
actuele onderwerpen te bespreken,
maar ‘bewerken’ de informatie. De
verschillende standpunten worden
door ons tegen elkaar afgewogen.
We besteden ook zoveel mogelijk
aandacht aan nationale en internationale congressen.

Hoe ontsnapt u aan de druk van
de farmaceuticabedrijven?
Die druk is, volgens mij, veel min-

der groot dan vroeger. De industrie
beseft zelf dat haar informatie geloofwaardig, ethisch en kwaliteitsvol moet zijn in de toekomst. Ons
probleem als medisch uitgever is
echt de kwaliteit van de inhoud. Het
businessmodel in heel Europa, is
dat van een pers die gratis verspreid
wordt onder de artsen. Publiciteit
is dus nodig, maar de grote uitdaging is om onafhankelijk te blijven
van de sponsors. We leven in een
wereld van lobbying, waar de druk
heel hoog ligt. Het is daarom dat
we met redactiecomités werken en
dat we specialisten aan het woord
laten. De lay-out maakt duidelijk
welke artikels publiciteitsartikels
zijn en welke een andere inhoud
hebben.
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Het Debat

Buitenlandse patiënten aansporen om zich te laten verzorgen
in de Belgische ziekenhuizen: is dit een goede of een slechte
zaak voor ons gezondheidszorgsysteem? We stelden de vraag
aan Herwig Fleerackers, General Manager van Healthcare
Belgium, en Christian Horemans, Expert Internationale Zaken
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
Christian Horemans, Expert
Internationale Zaken van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Herwig Fleerackers,
General Manager
Healthcare Belgium

“België als land dat
oplossingen aanreikt”

Patiëntenmobiliteit:
look at the bigger picture!

In 2007 richtten 11 Belgische ziekenhuisgroepen, samen
met het VBO, Healthcare Belgium op, een vzw bedoeld
om het uitstekende Belgische gezondheidszorgsysteem
te promoten bij buitenlandse patiënten, voornamelijk
afkomstig uit het Midden-Oosten, Rusland en NoordAfrika. De eerste vaststelling was dat België jaarlijks
35.000 patiënten verzorgt die niet in België wonen, terwijl
er in onze ziekenhuizen naar schatting capaciteit is voor
50.000 ingrepen per jaar. Een onontgonnen overcapaciteit
die voor veel jobs zou kunnen zorgen.
Healthcare Belgium wil zich niet profileren op de markt
van het medisch toerisme, die gedomineerd wordt door
privéoperatoren die een agressief marketingbeleid voeren, wat volledig ingaat tegen de ethiek van het Belgische
gezondheidssysteem. In onze “centers of excellence” willen we de buitenlandse patiënten kwalitatief hoogstaande
behandelingen aanbieden aan een redelijke prijs, volgens
de geldende normen in een eenpersoonskamer. We
willen België proﬁleren als een land dat oplossingen
aanreikt, met respect voor kwaliteitsaspecten als toegankelijkheid, efﬁciëntie, veiligheid en het ontbreken
van een wachtlijst voor de Belgen. We ijveren ook voor de
internationale ontwikkeling van de Belgische telegeneeskunde, meerbepaald via de promotie van teleradiologie.
Voor het Belgische zorgsysteem kan dit alleen maar
voordelen meebrengen: buitenlandse patiënten verzorgen, betekent bijkomende inkomsten voor de ziekenhuizen, die geïnvesteerd kunnen worden in nieuwe
technologieën. Het professionalisme van de Belgische
artsen wordt hoog gewaardeerd, aangezien velen onder
hen vandaag hun kennis in het buitenland delen. Landen
die de capaciteiten niet hebben om bepaalde specifieke
aandoeningen te behandelen, zijn vragende partij voor
partnerships om lokaal een basiscapaciteit te ontwikkelen om deze aandoeningen te kunnen behandelen.
Zo heeft het UZ Brussel in Koeweit een centrum tegen
onvruchtbaarheid uit de grond kunnen stampen, door ter
plaatse permanent drie Belgische gezondheidsprofessionals af te vaardigen.

Sommigen vinden dat het overhalen van buitenlandse
patiënten om zich te laten verzorgen in België een
gevaar vormt voor de Belgische gezondheidszorg.
Maar niemand is in staat om te zeggen hoeveel
buitenlandse patiënten naar België komen voor medische verzorging: 100.000, 200.000?
Daarenboven heeft de patiëntenmobiliteit verschillende gezichten. Sommige patiënten komen naar
België in toepassing van de Europese verordeningen,
Nederlandse patiënten komen vooral naar België in
het kader van contracten die Belgische ziekenhuizen
ondertekenen met Nederlandse Zorgverzekeraars.
En daarnaast heb je een veelheid van projecten in de
grensstreken. Voeg daaraan het project Healthcare
Belgium, en je krijgt een complex, divers en weinig
transparant geheel.
Het gaat dus niet op om “het gevaar van de instroom
van buitenlandse patiënten” te beperken tot Healthcare Belgium, zoals soms gebeurt. De ziekenfondsen
volgen Healthcare Belgium met argusogen, maar indien hierin een opportuniteit schuilt voor de Belgische
ziekenhuizen: why not? De grote prioriteit vandaag
is echter het zorgen voor meer transparantie in het
dossier van patiëntenmobiliteit: hoeveel buitenlandse patiënten (van binnen en buiten EU) komen
naar België, voor welke behandelingen, in welke
ziekenhuizen, wat zijn de financiële implicaties? Het
is enkel op basis van dergelijke gegevens dat je kunt
beginnen antwoorden op vragen als: wat is het gevolg
hiervan voor de toegang tot zorg voor de Belgische
patiënten? Leidt het tot prijsstijgingen of tot meer
privatisering van de zorg?
Het recent opgerichte Observatorium voor patiëntenmobiliteit, waar ook de ziekenfondsen in zetelen,
weet alvast waar te beginnen.

* Verbond van Belgische ondernemingen
Opgelet: de uitspraken in deze rubriek zijn enkel een weergave van de opvattingen van de auteur.
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68,6%

van de Belgische tandartsen
schreven in 2008 een goedkoper geneesmiddel voor.
Informatiebulletin 2009 3/4 van het RIZIV.

Het responsabiliseren
van de ondernemingen
in de farmasector
De Europese Commissie heeft een traject
rond het responsabiliseren van de farmabedrijven opgezet en een drietal platforms in
stelling gebracht. Het eerste platform luistert
naar de naam “ethiek en transparantie’ en
heeft tot doel te komen tot een gemeenschappelijke deler in termen van ‘good practices’.
Het platform “toegang tot geneesmiddelen
in Afrika” dient zich te buigen over de inspanningen die Europese ondernemingen hierbij
kunnen leveren, welke toegevoerde waarde
zij kunnen bieden én welke de uitdagingen zijn
waarmee zij worden geconfronteerd. Het platform “toegang tot geneesmiddelen in Europa”
tenslotte, richt zich op het versterken van de
samenwerking tussen de leden-lidstaten met
betrekking tot het faciliteren van de toegang
tot innovatieve geneesmiddelen, na goedkeuring
voor de lancering op de markt, of tot het creëren
van een omgeving die bijdraagt tot de toegang tot
geneesmiddelen.
http://europa.eu

Advies SuïcidePreventie
voor HuisArtsen (ASPHA)
Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Vandeurzen kondigde op 12 oktober de oprichting van ASPHA aan. Advies
SuïcidePreventie voor HuisArtsen is een project van het Centrum
ter Preventie van Zelfdoding (CPZ) dat huisartsen advies wil geven
via telefoon en email bij het begeleiden van suïcidale patiënten,
hun omgeving en nabestaanden. Huisartsen die geconfronteerd
worden met een suïcidale patiënt kunnen er onmiddellijk met
hun vragen terecht. ASPHA geeft op haar website www.aspha.
be ook achtergrondinformatie over zelfdoding en de preventie
ervan. Huisartsen vinden er praktische handvatten voor de
huisartsenpraktijk, vormingsmogelijkheden enz.
“Onderzoek wijst uit dat dit één van de efficiëntste methoden
voor suïcidepreventie is. ASPHA adviseert de individuele arts
op het ogenblik dat een vraag zich voordoet. Zo vormt ASPHA
een aanvulling op het huidige aanbod van deskundigheidsbevordering voor huisartsen,” aldus Minister Vandeurzen.

vruchtbaarheid

De
van jonge kankerpatiënten

herstellen
Het Biology of the testis-team (BITE) van de
VUB is er (door middel van testen uitgevoerd op
muizen) in geslaagd spermatogoniale stamcellen
te transplanteren zonder dat er een anomalie
optreedt in de chromosomen of epigenese bij jonge
kankerpatiënten.

83%

Eén jaar
na de start van de campagne
Zoet Zwanger blijkt 83% van de
Vlaamse ziekenhuizen de informatiecampagne op één of andere
manier actief gepromoot te hebben. Zoet Zwanger moet vrouwen
die zwangerschapsdiabetes hebben gehad, én hun zorgverleners,
meer bewust maken van het sterk
verhoogde diabetesrisico en het nut
van een gezonde levensstijl en een

jaarlijkse bloedglucosescreening bij
de huisarts.
Al na één jaar blijkt dat het diabetesproject de zorgverleners in de eerste
én tweede lijn sterk mobiliseert.
Naast de Vlaamse ziekenhuizen
blijkt ook meer dan de helft van de
aangeschreven huisartsen van de
geregistreerde vrouwen bereid om
actief mee te werken.

Pagina samengesteld door Kim Verbruggen - kim.verbruggen@mloz.be
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Forum zorgverstrekkers
Adviserend geneesheer begeleidt arbeidsreïntegratie
Sinds de programmawet van eind 2008 behoort de socio-professionele reïntegratie nog meer tot het
takenpakket van de adviserend geneesheer. Het kadert volledig binnen de opvolging van de evaluatie
van de arbeidsongeschiktheid. De adviserend geneesheer moet de nodige maatregelen nemen om
te zorgen dat de sociaal verzekerde opnieuw het werk kan hervatten.

D

e adviserend geneesheer
wijdt een groot deel van zijn
activiteiten aan de evaluatie
van de arbeidsongeschiktheid. Als
specialist in verzekeringsgeneeskunde en met zijn medische expertise, moet hij een globaal zicht
hebben op de situatie van de verzekerde en kan, mits goedkeuring
van de verzekerde, alle maatregelen nemen die kunnen bijdragen
tot zijn terugkeer op de arbeidsmarkt.

Stappen van de reïntegratie
“Er bestaan verschillende manieren
om een verzekerde te helpen om
opnieuw aan het werk te gaan,”
legt Bernard Landtmeters, Medisch
Directeur van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen, uit. “De adviserend
geneesheer zal eerst nagaan of de
persoon een activiteit kan hervatten in zijn vroegere werkomgeving.
Het kan gaan om een geleidelijke
hervatting van zijn vroegere job,
een aangepaste werkpost of een
nieuwe arbeidsplaats. Reïntegratie
vereist soms een verandering van
werkgever. Maar het kan ook zijn
dat de persoon geen enkel werk
kan hervatten, rekening houdend
met zijn huidige verworvenheden

op de arbeidsmarkt. In dat geval
kan een “beroepsherscholing” de
enige uitweg bieden. Hiervoor dient
de adviserend geneesheer een dossier in bij de Geneeskundige Raad
voor Invaliditeit (RIZIV), die hiervoor
bevoegd is”.
De adviserend geneesheer coördineert de beroepsherscholing in 3
fasen. Eerst is er een oriënteringsfase, die facultatief is. Daarna volgt
de fase van beroepsopleiding. In
deze fase volgt het lid een opleiding
om zijn professionele vaardigheden
bij te werken of een nieuw, beter
aangepast beroep aan te leren. In
de laatste fase, die van de evaluatie
en de reïntegratie, wordt de persoon
bij zijn zoektocht naar een nieuwe
job eveneens opgevolgd door de
adviserend geneesheer en zijn
medewerkers.

Reïntegratie en
herscholing
“Beroepsherscholing” is een bijzondere vorm van arbeidsreïntegratie.
De verzekerde in “beroepsherscholing” is niet in staat om zijn vroegere
beroepsactiviteiten te hervatten.
Een verzekerde zit daarentegen
in het traject van “arbeidsreïnte-

gratie”, van zodra zijn beroepsbekwaamheid zodanig verbetert dat hij
mogelijk terug aan de slag kan ondanks de gevolgen van zijn ziekte of
ongeval. Specifieke begeleiding kan
helpen bij dit reïntegratietraject. De
rol van de adviserend geneesheer is
om deze twee situaties te herkennen, de arbeidsongeschiktheid vast
te stellen, de duur ervan te evalueren en op het juiste moment de
reïntegratie te promoten.

Multidisciplinair
“Bij arbeidsreïntegratie dient de adviserend geneesheer zich multidisciplinair op te stellen,” legt Bernard
Landtmeters uit. “Hij staat niet alleen in contact met de instanties die
actief zijn bij de reïntegratie, maar
ook met de sociale en medische
diensten van het ziekenfonds. Hij
zorgt voor een vlotte communicatie
tussen de personen die in contact
staan met de verzekerde: de arbeidsgeneesheer, de huisarts, de
specialist of de sociale dienst van
het bedrijf daar zij allen de reïntegratie kunnen aanmoedigen”.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Arbeidsreïntegratieprojecten van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

• Het pilootproject van het contactboekje is bedoeld om de communicatie tussen de verschillende actoren die
betrokken zijn bij de reïntegratie, goed te laten verlopen. Dankzij het boekje heeft de verzekerde zijn afspraken
steeds bij de hand en informeert het op een correcte wijze de sociaal assistent, de arbeidsgeneesheer, de
huisarts, de specialist of de hulpinstantie bij de reïntegratie (VDAB, ACTIRIS, FOREM, ADG).
• Een ander project van de Onafhankelijke Ziekenfondsen: samenwerken met onafhankelijke centra voor
beroepsheroriëntering. Het is de bedoeling dat het centrum samenwerkt met de adviserend geneesheer om
een traject op te stellen voor beroepsherscholing, aangepast aan de handicap van de verzekerde.
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TNF-remmers

Welke impact bij patiënten met

de ziekte van Crohn?

De “Anti-TNF”geneesmiddelen hebben een uitgesproken immunomodulerend effect. Ze worden
gebruikt bij ernstige ontstekingsziekten zoals reumatoïde artritis, ziekte van Crohn, colitis ulcerosa,
spondylitis ankylosans, artritis psoriatica en plaque psoriasis. Ze worden ingezet wanneer de klassieke behandelingen gefaald hebben. Het gebruik van TNF-remmers kan namelijk gepaard gaan met
belangrijke neveneffecten. De terugbetaling van deze geneesmiddelen is onderworpen aan strikte
voorwaarden. Een studie van de Onafhankelijke Ziekenfondsen analyseert de TNF-remmers en hun
effect op de ziekte van Crohn.

D

e ziekte van Crohn is de meest voorkomende
inflammatoire darmziekte en wordt gekenmerkt door een chronische ontsteking (‘inflammatoir’) van de slijmvliezen van het maag-darmkanaal.
Meestal treft de ziekte de dunne darm, maar ook de
dikke darm, mond of anus kunnen ontstoken zijn. Het
verloop van deze ziekte is erg grillig, met afwisselend
rustige periodes en periodes van actieve ontsteking.
Maar hoe zit het nu met de behandeling? Jammer genoeg kan deze ziekte niet genezen worden en is men
dus aangewezen op symptomatische behandelingen.
De klassieke behandelingen waar men meestal op
terugvalt zijn corticosteroïden, anti-inflammatoire
darmmiddelen, en immunomodulatoren.

De opkomst van TNF-α remmers
De laatste jaren echter is er een nieuwe behandeling bijgekomen in de vorm van de “Tumor Necrosis
Factor-alpha” (TNF-α) remmers. Deze moleculen
zijn monoclonale antilichamen tegen het TNF-α, een
cytokine dat bepaalde witte bloedcellen stimuleert
door zich aan het oppervlak ervan te binden en zo
een ontstekingsmechanisme in werking zet. Doordat
TNF-remmers de binding van TNF-α aan de witte
bloedcellen verhinderen, voorkomen ze dat dit mechanisme in werking treedt en remmen ze als dusdanig
de ontsteking af.
Deze behandeling is vrij duur: een maandbehandeling
kost al snel om en bij de 1.000 euro, waarvan gelukkig
genoeg 95% door de overheid (RIZIV) wordt terugbetaald. Als gevolg van deze hoge kost en de mogelijke
ernstige bijwerkingen, gebruikt men deze behandeling
enkel bij ernstige patiënten, bij wie andere behandelingen onvoldoende gewerkt hebben. Momenteel worden
in België 2 TNF-α remmers terugbetaald voor de ziekte
van Crohn, namelijk Infliximab (2-maandelijks intraveneus infuus in het daghospitaal) en Adalimumab
(2-wekelijkse subcutane injecties thuis).

Analyse van de impact op het dagelijkse leven
In klinische studies hebben deze producten hun doeltreffendheid reeds bewezen en werd verbetering van
de symptomen aangetoond. Wij vroegen ons echter af
wat hiervan de impact op het dagelijks leven van de
patiënt is, buiten het nauwe, door protocols bepaalde,
framework van een klinische studie.
Daarom analyseerden wij de ziekenfondsgegevens
van 221 van onze leden ouder dan 18 jaar, die tussen
januari 2006 en juni 2008 gestart waren met één van
de twee terugbetaalde TNF-α remmers. We bekeken
enkele parameters van één jaar vóór tot één jaar na de
opstart van de antiTNF behandeling: het ziekteverlof,
de hospitalisaties en het gebruik van de geneesmiddelen, normaal gegeven bij de ziekte van Crohn om de
symptomen te beperken (“klassieke” geneesmiddelen).

Hoge frequentie van nood aan gezondheidszorg van een jonge populatie
Bij opstart van antiTNF-behandeling waren de patiënten gemiddeld 39 jaar oud. In totaal was 58% van de
patiënten jonger dan 40 bij opstart (Grafiek 1)!
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Deze patiënten hebben bovendien frequent nood aan
opvolging binnen de gezondheidszorg (Grafiek 2). Bij
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de ‘medical imaging’ (scans, colonoscopies, ...), de
klinische biologie (=bloedonderzoeken) en de consultaties zien we een stijging in de maanden net vóór
opstart van antiTNF behandeling. Enerzijds hebben
deze onderzoeken te maken met het stellen van de
juiste diagnose, anderzijds met het opvolgen van de
ziekte in zijn acute fase.

Grafiek 2

Gebruik gezondheidszorg voor en na
de opstart van de behandeling per kwartaal
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Ook de gemiddelde kostprijs van dagopnames (“oneday”) stijgt. In het laatste kwartaal voor opstart bedraagt deze kostprijs 200 euro. Na het opstarten van
de antiTNF behandeling daalt deze kostprijs niet, en
bedraagt tijdens het eerste kwartaal na opstart zelfs 324
euro per patiënt. Deze kosten zijn toe te kennen aan de
daghospitalisaties voor het infuus van de TNF-remmer
Infliximab. Globaal blijft de totale kostprijs in de acute
fase rond de opstart van de antiTNF medicatie vrij hoog.
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Impact op kosten
We bekeken de RIZIV-kosten en remgelden voor de
patiënten (exclusief antiTNF) per kwartaal, 1 jaar voor
en 1 jaar na de opstart (Grafiek 3).
Duidelijk is dat de gemiddelde ambulante kosten
(geneesmiddelen + procedures) sterk stijgen 1 jaar
voor opstart: ze lopen op van ongeveer 400 euro per
kwartaal tot 640 euro het laatste kwartaal voor opstart.
Ook ambulante zorgen in het ziekenhuis nemen sterk
toe voor de opstart (door de stijging van medische controles en ambulante tests). Na opstart van de anti-TNF
medicatie dalen deze ambulante kosten snel.
De gemiddelde totale kosten van ziekenhuisopnames
stijgen nog sterker dan de ambulante kosten: van 165
euro per kwartaal tot 620 euro tijdens de laatste 3
maanden voor opstart. Nadien dalen deze kosten weer
maar blijven hangen rond de 240 euro à 350 euro per
kwartaal.
Kosten gezondheidszorg vóór en na
de opstart, per kwartaal

1800

Grafiek 3
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Wanneer de patiënt te ernstig belast wordt door zijn
symptomen, is hij genoodzaakt het werk te staken
en met ziekteverlof te gaan. Brengt het gebruik van
anti-TNF medicatie voldoende verbetering om het werk
te hervatten? Wetende dat we een onvolledig beeld hebben van het globale ziekteverlof (geen zicht op carensperiode), hebben we de analyse beperkt tot de uitkeringen
in een periode van arbeidsongeschiktheid uitbetaald
door het ziekenfonds. Gezien de jonge populatie
is slechts een minderheid (slechts 23 van de 221
patiënten) niet-actief.

Grafiek 4
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Van alle 198 actieve patiënten kregen er 107 (54%)
nooit een uitkering in het jaar vóór en het jaar na de
opstart. Van de 46% die dermate ernstig belast waren,
kreeg de absolute meerderheid (89%) voor het eerst
reeds een uitkering in het jaar vóór de opstart (Grafiek
4), met een piek in de 6 maanden voor de behandeling
(34,1%).
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Binnen de actieve populatie zien we dat het percentage
patiënten met een uitkering enorm stijgt van 13,1%
9-12 maanden vóór de opstart tot wel 30,8% in de
maand van opstart (Grafiek 5, donkerblauwe balk).
Na opstart zien we dan weer een verbetering van het
ziektebeeld, en 12 maanden na opstart krijgt nog
slechts 19,7% maandelijks gemiddeld een uitkering.

Grafiek 7

Gebruik Crohn-medicatie,
vóór en na de opstart van de anti-TNF, per kwartaal
100%

Patiënten die uitkering krijgen, per maand, 1 jaar
vóór en 1 jaar na de opstart met TNF-remmers
35%

Grafiek 5

30%

periode vóór de opstart van de anti-TNF, een mogelijke
indicatie van de verergering van de ziekte (acute fase).
In de klinische praktijk proberen de artsen echter, na
opstart van een TNF-remmer, de “klassieke” behandeling geleidelijk aan af te bouwen bij verbetering van de
symptomen (Grafiek 7).
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Impact op de hospitalisaties
De ernst van deze aandoening werd nog meer duidelijk
door de graad van hospitalisatie in deze populatie: in
deze periode van 2 jaar werd 1 op 2 patiënten (49.3%,
zie Grafiek 6) minstens 1 keer gehospitaliseerd (=opname met minstens 1 overnachting). In het jaar voor
opstart was dat 38.9% en in het jaar na opstart werd
nog slechts 1 op 4 opgenomen.

Grafiek
Gehospitaliseerde patiënten
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Impact op het gebruik van de
“klassieke” geneesmiddelen
Qua verbruik van medicatie specifiek voor de ziekte van
Crohn, hebben we verder gekeken naar de consumptie
van corticosteroïden, anti-inflammatoire darmmiddelen en azathioprine (Grafiek 7). Het aantal patiënten
dat deze producten gebruikt neemt sterk toe in de

De ziekte van Crohn is een erg belastende ziekte en
treft in sterke mate jonge patiënten met een hoge invaliditeit tot gevolg: het aantal patiënten dat geniet van
een ziekte-uitkering stijgt tot 31% net voor de opstart
met een TNF-remmer. Bovendien hebben deze patiënten nood aan gespecialiseerde medische opvolging en
zelfs regelmatig hospitalisaties. Met de TNF-remmers
observeren we zeker een voordeel in het dagdagelijkse
leven. De bestudeerde indicatoren geven aan dat er een
vermindering is van de hospitalisaties, het ziekteverlof
en het gebruik van de “klassieke” geneesmiddelen.
De impact op de kostprijs voor de ziekteverzekering en
de patiënten is minder duidelijk. Om de economische
impact en in het bijzonder de kosten/baten van de antiTNF behandelingen voor de ziekteverzekering in zijn
geheel (gezondheidszorg en uitkeringen) correct te
kunnen inschatten, is een analyse op langere termijn
aangewezen. Onze analyse beperkt zich grotendeels
tot de acute fase van de ziekte. Een analyse op langere
termijn geeft een vollediger beeld van het ganse ziekteproces, dus ook van de chronische fase.

Dr. Ann Ceuppens, Medisch Adviseur Onafhankelijke Ziekenfondsen
Agnès Leclercq, Studiedienst Onafhankelijke Ziekenfondsen
Erik Spaepen, SBD Analytics

i

Opmerking: In een tweede fase van de studie zullen we
de impact voor andere indicaties, en in het bijzonder
reumatoïde artritis, bekijken.
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Vaccinatie tegen baarmoederhalskanker

Opsporing

via uitstrijkje blijft

noodzakelijk

België registreert jaarlijks ongeveer 700 nieuwe gevallen van baarmoederhalskanker. Bijna 300 vrouwen overlijden elk jaar aan de gevolgen van deze ziekte. 90% van deze kankers zou vermeden kunnen
worden door de opsporing via een uitstrijkje om de 2-3 jaar bij vrouwen tussen de 25 en de 65 jaar! Naast
de opsporing via het uitstrijkje, wordt vanaf nu ook vaccinatie ingezet in de strijd tegen deze kanker.

S

inds 2007, zijn er 2 verschillende vaccins (Gardasil® en
Cervarix®) op de markt voor
de preventie tegen virusinfecties
van de baarmoederhals. Deze vaccins worden terugbetaald door het
RIZIV, als ze toegediend worden
voor de immunisering tegen humane papillomavirussen (HPV)
van het type 16 en 18 en dit bij
meisjes die, bij de eerste toediening, de leeftijd van 12 jaar bereikt
hebben, maar nog geen 19 jaar
zijn. De vaccinatie wordt voornamelijk aanbevolen bij jonge meisjes vóór hun eerste seksuele betrekkingen. Deze twee soorten van
humane papillomavirussen veroorzaken 70% van het aantal gevallen van baarmoederhalskanker.
Bijna 70% van de vrouwen raakt
in de loop van hun leven besmet

met een humaan papillomavirus,
maar slechts weinigen onder hen
zullen ook echt baarmoederhalskanker ontwikkelen. De opsporing
via het uitstrijkje blijft wel noodzakelijk, zelfs voor gevaccineerde
jonge vrouwen, want 30% van de
kankers wordt veroorzaakt door
andere soorten papillomavirussen, waartegen de vaccinatie niet
werkt. Het HPV is bovendien niet
de enige factor die baarmoederhalskanker bevordert, ook andere
criteria spelen een rol zoals de
leeftijd (maximale frequentie ligt
rond de 60 jaar), roken (dubbel zo
groot risico), een groot aantal seksuele partners, de eerste seksuele
betrekkingen op een jonge leeftijd,
meerdere zwangerschappen of het
gebruik van de gecombineerde pil
(oestrogenen + progestativa) gedurende meer dan 5 jaar.

Vaccinatiegraad tegen baarmoederhalskanker
bij meisjes tussen 12 en 20 jaar aangesloten bij MLOZ*
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Evaluatie
Nu het vaccin 3 jaar in omloop is,
hebben de Onafhankelijke Ziekenfondsen beslist om het gebruik
ervan bij de bevolking te evalueren. De beoogde bevolkingsgroep
voor een terugbetaling zijn jonge
vrouwen van 12 tot 18 jaar op het
moment van de toediening van de
eerste van de drie dosissen die nodig zijn voor een correcte vaccinatie. Bepaalde gevaccineerden van
het eerste uur hebben in 2009 de
leeftijd van 20 jaar overschreden.
Uit de grafiek 1 valt op te maken
dat op de leeftijd van 16 en 17 jaar,
het gebruik van het vaccin het
hoogst is met respectievelijk 69%
en 74% van de jonge gevaccineerde
vrouwen. Van 18 tot 20 jaar, daalt
het aantal gevaccineerden snel.
Dit kan verklaard worden door het
feit dat de vaccinatie voornamelijk
aanbevolen wordt bij jonge meisjes
die nog geen seksuele betrekkingen hebben gehad.
Het lage resultaat voor jonge
meisjes van 12 tot 14 jaar roept
vragen op. Door de groep van de
12-13-jarigen te vaccineren, neemt
namelijk de kans op een efficiënte
bescherming tegen de belangrijkste papillomavirussen die verantwoordelijk zijn voor deze kanker
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toe, ook al is de effectieve duur
van de bescherming niet gekend,
omdat de onderzochte tijdspanne
niet groot genoeg is.

Actie van de overheid
Voor de gezondheidsinstanties van
het Vlaamse gewest is de vaccinatie
tegen baarmoederhalskanker een
prioriteit voor de volksgezondheid
geworden: sinds september 2010
wordt het vaccin gratis aangeboden
aan alle jonge meisjes die geboren
zijn in 1998 en aan al wie naar het
eerste jaar secundair onderwijs
gaat. In Vlaanderen, zal de kostprijs
van deze drie dosissen van het vaccin ten laste genomen worden door
de Vlaamse gemeenschap (20 euro)
en door het RIZIV (40 euro).

Vaccinatiegraad tegen baarmoederhalskanker
bij meisjes tussen 12 en 20 jaar aangesloten bij MLOZ*

Grafiek 2

36%
Brussels Gewest

Toestand op 31 december 2009

47%

46%

Vlaams Gewest

Waals Gewest

2007 tot december 2009, Farmanet
2010). Het aantal vaccinaties bij
leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen ligt dus lager dan het
nationaal aantal gevaccineerden.
In 2011, moeten de Onafhankelijke
Ziekenfondsen dit nationaal cijfer
dan ook trachten te benaderen of
zelfs te overschrijden.

De opsporing via een
uitstrijkje blijft cruciaal
Vaccinatie sluit de controle-uitstrijkjes waarmee precancereuze
letsels aan de baarmoederhals
of baarmoederhalskanker opgespoord kunnen worden niet uit. De
vaccinatie tegen dit type van kanker
verleent slecht een gedeeltelijke
bescherming tegen bepaalde (papilloma)virussen. Het doelpubliek
moet dan ook beter geïnformeerd
worden over het belang van de opsporing via een uitstrijkje.
Het KCE (Federaal Kenniscentrum)
meldt dat 59% van de vrouwen tus-

45%
België

sen de 25 en 64 jaar regelmatig bij
een arts langsgaat voor een uitstrijkje om baarmoederhalskanker
op te sporen. Al is de frequentie
niet altijd correct: in principe is een
uitstrijkje om de 2 jaar voldoende,
terwijl de meesten om het jaar een
uitstrijkje laten testen. De overige
41% gaat dan weer zelden of nooit
naar een arts voor een uitstrijkje.
Het eerste uitstrijkje zou ten laatste
op de leeftijd van 25 jaar uitgevoerd
moeten worden ofwel 8 jaar na het
eerste seksuele contact. Vroeger
testen heeft geen zin. Een tweede
uitstrijkje moet gedaan worden
een jaar na het eerste. Daarna is
een uitstrijkje om de 2 jaar ruim
voldoende als het eerste uitstrijkje
normaal was en dit tot de leeftijd
van 65 jaar… of men nu gevaccineerd is of niet!

Rudy Van Tielen
Studiedienst Onafhankelijke Ziekenfondsen
rudy.vantielen@mloz.be
* MLOZ = Onafhankelijke Ziekenfondsen

Opnieuw onderhandelen over
de kostprijs van het vaccin
De Onafhankelijke Ziekenfondsen vinden de beslissing om te
vaccineren “verstandig”, zelfs al geven de klinische gegevens van
de twee beschikbare vaccins geen zekerheid over het effect op vlak
van preventie van baarmoederhalskanker of over de duur van de
verleende bescherming na vijf of zes jaar.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen pleiten voor nieuwe onderhandelingen over de kostprijs van het vaccin of de invoering op nationaal
niveau van een aanbesteding om de twee huidige producenten met
elkaar te laten concurreren. Er moet bovendien meer benadrukt worden dat de regelmatige opsporing van baarmoederhalskanker via
een vaginaal uitstrijkje noodzakelijk blijft, zelfs na de vaccinatie.
Zoals het KCE het stelt, zou een daling van de opsporing via uitstrijkjes
de positieve effecten van de vaccinatie teniet kunnen doen.

Mening Onafhankelijke Ziekenfondsen

De Franse gemeenschap heeft
gekozen voor andere gezondheidsprioriteiten, meer bepaald de
preventie van colorectale kanker.
Als we de cijfers bekijken van het
aantal vaccinaties tegen baarmoederhalskanker in de verschillende gewesten (grafiek 2), dan is
vooral de grote achterstand van
het Brusselse gewest (36%) op de
andere twee gewesten (47% voor
Vlaanderen en 46% voor Wallonië)
opvallend. Bij gebrek aan specifiek
onderzoek hierover, vermoeden wij
een probleem van toegankelijkheid tot dit vaccin, dat te maken
heeft met de socio-economische
en culturele heterogeniteit van de
bevolking. De vaccinatie kost het
RIZIV veel (de 3 dosissen komen
neer op 113,36 euro/dosis), maar
ook de ouders moeten een remgeld neertellen van 10,80 euro/
dosis voor een actieve persoon
en 7,20 euro/dosis voor een RVV
(rechthebbende op de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming).
45% van de leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn
gevaccineerd, terwijl het nationaal
gemiddelde, geschat door het
RIZIV, voor dezelfde periode 55%
bedraagt voor een uitgave van
68,2 miljoen euro (van november
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Objectief gezondheid
Multiple Sclerose

De ziekte zelf

onder controle houden
In ons land leven zo’n 10.000 personen met multiple sclerose (MS), een chronische ziekte van
het centrale zenuwstelsel. Leren leven met MS is niet altijd eenvoudig. De Onafhankelijke
Ziekenfondsen ondersteunen via de ‘gezondheidsweken aan zee’ personen die onlangs hun
diagnose kregen of eerder recent geconfronteerd werden met de eerste tekenen van MS.

C

ontact met lotgenoten vormt
de rode draad doorheen de
gezondheidsweek. Dagelijks
staan er groepsactiviteiten op het
programma. Ze zijn gericht op het
verhogen van het ziekte-inzicht

(informatie en educatie rond medische en paramedische aspecten
van MS), het motiveren tot lichaamsbeweging (zumba, zwemmen, wandelen, workout met fysioballen, yoga), het verwerken van

De gezondheidsweek
was voor mij een keerpunt, ik heb
mijn MS een plaats kunnen geven

Ayrhini is 39 jaar, gehuwd en moeder van 2 kinderen. In juni 2010
kreeg ze te horen dat ze MS heeft.
Haar leven stond op z’n kop. Van
20 tot 26 september 2010 nam ze
deel aan de gezondheidsweek in
Dunepanne.

Waarom nam je deel aan de
gezondheidsweek?
‘Na de diagnose werd ik overspoeld
met vragen. Waarom ik? Hoe zal
mijn ziekte evolueren? Welke
vooruitzichten zijn er op het vlak
van behandelingen? Kan ik blijven
werken? Hoe leren leven met MS?
Ik had het emotioneel erg zwaar. Via
de MS-Liga kreeg ik weet van de
gezondheidsweek. Het programma
leek me heel interessant en nuttig.
Ook het contact met lotgenoten,
mensen die in hetzelfde schuitje
zitten, sprak me aan.’
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Werden je verwachtingen
ingelost?
‘Zeker en vast. Ik kreeg op zoveel
vragen een antwoord. Specialisten gaven uitleg in mensentaal,
ze maakten tijd. Ik heb hier ook
‘zumba’ ontdekt en ben er nu van
overtuigd dat ik moet blijven bewegen en dat ik me mag inspannen of
vermoeien. Ik dacht dat ik me rustig
moest houden, om opstoten tegen
te gaan. Ik heb vooral geleerd dat ondanks mijn MS - heel veel dingen
wel nog kunnen. Het groepsgevoel
was ook heel speciaal: hoewel de
klachten bij iedereen anders zijn,
was er toch een grote verbondenheid. Alles kon besproken worden,
er waren geen taboes. Zo’n weekje
er tussenuit aan zee heeft deugd
gedaan. Ik heb mijn MS een plaats
kunnen geven, en heb weer moed
gekregen om verder te gaan…’

de diagnose en het leren leven met
MS (psychologische ondersteuning
en zelfmanagement).
Einddoel is personen met MS zelf
meer regie en controle te geven
over hun ziekte en op die manier bij
te dragen aan een betere levenskwaliteit. Er wordt nauw samengewerkt met de Vlaamse MS-Liga,
experten uit verschillende MS-revalidatiecentra en door ‘Move to Sport’
gevormde kinesitherapeuten. Naast
het groepsprogramma genieten de
deelnemers ook van individuele verwennerij via relaxatie en massages.

Karen Willems
Health Promotion Manager
karen.willems@mloz.be

De volgende
gezondheidsweken…
D u n e p a n n e ve r we l ko m t
binnenkort opnieuw deelnemers aan verschillende
gezondheidsweken. Mensen
die herstellen van kanker kunnen er terecht van
maandag 24 tot vrijdag 28
januari 2011 en personen
met MS van maandag 14 tot
zondag 20 februari 2011.

Meer info?
www.dunepanne-mloz.be
info@gzhweek.be

Actua Onafhankelijke Ziekenfondsen
De Onafhankelijke Ziekenfondsen volgen de actualiteit op de voet.
Neem gerust ook een kijkje op onze site www.mloz.be voor meer nieuws.

Evaluatie van
het rookstopprogramma

Dankzij de Omnio- of RVV-statuten kunnen gezinnen
een hogere terugbetaling van hun medische kosten
krijgen en bepaalde sociale voordelen genieten. Wat
zijn de voorwaarden om de verhoogde verzekeringstegemoetkoming te genieten? Hoe de aanvraag doen? Om
welke voordelen gaat het precies? Deze brochure geeft
een antwoord op al deze vragen en andere, zowel over
Omnio als over het RVV!

PRAKTISCH

Omnio en RVV: onder de loep!

Omnio en RVV
onder de loep!

Brochure te bestellen of te downloaden via onze website www.mloz.be

Opendeurdag bij Opfor
Opfor, het opleidingscentrum van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
organiseert een opendeurdag op dinsdag 11 januari 2011. De opleiders zullen alle nodige informatie geven over de materie die wordt
aangeleerd. Of het nu gaat om ziekte- en invaliditeitsverzekering,
verzekerbaarheid of internationale verdragen, de sectoren van de
geneeskundige verzorging en uitkeringen hebben voor hen geen
geheimen meer. De opleiders, die afkomstig zijn uit de ziekenfondssector, houden permanent de nieuwe reglementaire wijzigingen in
het oog en zorgen ervoor dat de opleidingen overeenstemmen met
de noden en de activiteitssectoren van hun doelpubliek. Ondersteund
door de experten van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen,
bieden ze al 17 jaar lang zeer
Meer dan
personen hebben in 2010
specifieke opleidingen aan over bijdeelgenomen aan de
voorbeeld de hospitalisatiefactuur,
Opforopleidingen
de maximumfactuur, de verhoogde
verzekeringstegemoetkoming, de
ingezetenen of de nomenclatuur en de terugbetalingsvoorwaarden.
Begin 2009 opende dit Centrum voor Nascholing haar deuren voor
het grote publiek. Grote organisaties zoals Dexia, Allianz, Mondial
Assistance, Santhea en ziekenhuizen zoals Erasme, het Centre
hospitalier Régional de Huy en verschillende onafhankelijke verpleegkundige verenigingen stellen hun vertrouwen in Opfor voor de
opleiding van hun nieuwelingen en bijscholing van hun vaste medewerkers. De opleiders van Opfor geven hun Nederlandstalige en
Franstalige lessen ook op verplaatsing in heel België. U vindt alle
informatie over de opendeurdag, de opleidingen, de missie en infosessies van OPFOR terug op de website www.opfor.be

2.000

Xavier Brenez is de nieuwe DG van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sinds eind september 2010, staat Xavier
Brenez aan het hoofd van de Landsbond van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Brenez
studeerde af aan de Solvay Business School
en was sinds 2006 Directeur-generaal bij
Euromut. Xavier Brenez is vast van plan om
de meerwaarde van de ziekenfondsen verder
te verdedigen in het belang van de patiënten
en het stelsel van de gezondheidszorg.

Uit de resultaten van de evaluatie
blijkt dat dit programma een reële
impact heeft op de levenskwaliteit
van de deelnemers, die verder reikt
dan het rookaspect alleen. Hoeveel
de gezondheid van de persoon er
juist wel bij vaart, valt moeilijk te
meten, maar blijkt duidelijk uit de
kwalitatieve aspecten. In 2010-2011
werken de Onafhankelijke Ziekenfondsen samen met de Service
d’Etude et de Prévention du Tabagisme (SEPT vzw). Na deze eerste
bemoedigende resultaten, zullen
de rookstopsessies vanaf 11 januari
2011 voortgezet worden in Bergen.
Het rookstopprogramma van de Onafhankelijke Ziekenfondsen focust
niet alleen op een beter rookgedrag (voor de meeste deelnemers
betekent dit stoppen met roken). Er
wordt ook gewerkt rond bepaalde
aspecten die de levenskwaliteit van
de deelnemers kunnen verbeteren:
werken aan zelfefficiëntie, introspectie, creatiever omgaan met
gedragsmatige reacties, het belang
van de rol van de “sociale controle”
van de groep, enz.
www.mloz.be/fr/stoptabac
Dit programma werd enkel in Franstalig
België gelanceerd.

door Stéphanie Brisson - stephanie.brisson@mloz.be
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Events & partners

Louvain Coopération au Développement

Een uniek ziekenhuisproject
in Madagascar
Sinds 2006 ondersteunen de Onafhankelijke Ziekenfondsen de werking van Louvain Coopération au Développement, één van de belangrijkste universitaire NGO’s in België. Tijdens een
persconferentie bracht Bruno Coppens, een bekende Franstalige humorist én peter van een
ziekenhuisproject, verslag uit over zijn bezoek in Menabe, aan de westkust van Madagascar.

T

ijdens het regenseizoen is de regio Menabe met
zijn 130.000 inwoners onbereikbaar. De gezondheidsdiensten zijn quasi onbestaande en vaak
kunnen de bewoners zelfs de meest urgente zorgen,
zoals in het geval van een zwangerschap, niet krijgen.
Een emotionele Bruno Coppens getuigt : “ik heb zelf
de weg tussen het gezondheidcentrum en de gemeenschap van de vissers afgelegd: een 10 uren in de
hitte en het stof! Ik ontmoette er Antoinette, een jonge moeder van 28 jaar, mét gebroken been én een
meisje aan haar zijde. Ik durfde me niet inbeelden
wat zij hebben meegemaakt. De pijn en alleen al het
idee dat hun leven op het spel staat is ondraaglijk”.

beide geslachten bedraagt 53 jaar (bron: indicatoren
2008, WGO). Opvallende cijfers ook met betrekking tot
het aantal zorgverstrekkers in dit land: 1,6 dokters
per 10.000 inwoners. Ter vergelijking: België telt 42,3
dokters per 10.000 inwoners.
Daarboven komt: onvoldoende drinkwater, slechte
sanitaire faciliteiten en een grote ongelijkheid in het
gebruik van de schaarse gezondheidsdiensten.

Harde cijfers
De inwoners van Madagascar groeten steevast met
“Manao ahoana ianao?”, vertaald als : “Hoe maakt u
het”? mét de glimlach, maar de realiteit achter deze
vriendelijke begroeting is hard, zeer hard.
Madagascar is namelijk extreem arm. Op de ranking
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) staat
het land op de 146ste plaats op een totaal van 177
landen. Nog volgens de WGO bedraagt het inkomen
minder dan 1 dollar per inwoner per dag. De gemiddelde regionale levensverwachting bij de geboorte voor
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Een vruchtbare samenwerking

Events & partners

Bruno Coppens op de bouwwerf

Een baksteen als symbool voor solidariteit
Louvain Coopération Développement probeert samen
met Belsa, één van de beste ziekenhuizen in het land,
het tij te keren en bouwt aan een polyvalent ziekenhuis
in de regio Menabe.
Dit project behelst ondermeer de constructie en inplanning van een materniteit, een chirurgische eenheid
én perifere gebouwen; een ondernemingsplan, een
behoefteplanning van het nodige medische en paramedische personeel, de vorming van het personeel. Dit
alles in synergie met het Ministerie van Gezondheid en
de regionale autoriteiten van Menabe.
Koken kost evenwel geld en Dhr. Bernard Hanin
directeur-generaal van de dynamische NGO, en Bruno
Coppens lanceren een begeesterend appel.
Giften worden tastbaar én uitgedrukt in bakstenen voor
het splinternieuwe ziekenhuis. Een gift van 36 euro
bv. vertegenwoordigt 20 bakstenen, goed voor 36m².
De initiatiefnemers én de Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn ervan overtuigd dat dit project model staat
voor een efficiënte aanpak en dat het zijn ‘figuurlijke
en letterlijke’ steen zal bijdragen tot het bereiken van
de Millenniumdoelstellingen 2015 (met ondermeer
een reductie van de armoede in de wereld met 50%
tegen 2015). Wie weet staat het ziekenhuis in Menabe
straks, trots, op gelijke voet naast de baobab-boom,
dat andere symbool van Madagaskar. Een inspirerende
gedachte.
Piet Van Eenooghe
Public Communication advisor Events & Partners
piet.vaneenooghe@mloz.be

Baobabs, symbolen van Madagascar

Louvain Coopération au Développement
in een notendop
Deze dynamische niet-gouvernementele organisatie,
gegroeid uit de universiteit UCL is al 29 jaar actief in
de sector van de ontwikkelingssamenwerking. Zij is
actief in 8 landen in Afrika, Latijns-Amerika en Azië en
ondersteunt 40 projecten in de strijd tegen armoede,
ziekte en honger.
Louvain Coopération au Développement voert hierbij
een driesporenbeleid:

1. Het verzekeren van kwaliteitsvolle gezondheidszorg (dispensaria, hospitalen,…)

2. Het faciliteren van de toegang tot gezondheidszorg
(via o.m. het oprichten van ziekenfondsen).

3. Het ondersteunen van micro-ondernemingschap
(door middel van zogenaamde micro-kredieten).
Meer info:
www.louvaindev.org
Thomas Feron,
tferon@louvaindev.org,
T 010 390 307
www.millenniumdoelstellingen.be

33

Kiosk
Boek

Preventie op maat van de
patiënt en de huisarts

H

uisartsenvereniging Domus Medica heeft een
nieuw instrument ontwikkeld dat de huisartsen helpt om samen met de patiënt een
geïndividualiseerd en zinvol
preventieplan op te stellen
en te bewaken, genaamd ‘de
Gezondheidsgids’.
Deze gids bestaat uit drie
delen: een individuele vragenlijst voor de patiënt, een
handleiding voor de huisarts
en het zogenaamde “afsprakenkaartje”. De patiënt vult eerst de vragenlijst
in, die de huisarts tijdens het volgende consult
samen met hem/haar overloopt. Op basis van deze
resultaten worden de prioriteiten in het individuele
preventieplan vastgelegd. Deze raadpleging wordt
vervolgens afgesloten met het noteren van de aard
en datum van de volgende preventieve activiteit op
het afsprakenkaartje.
Meer info op:
www.domusmedica.be/gezondheidsgids

Studie

N

aar aanleiding van het Belgische voorzitterschap van de Raad van de EU, heeft
het Federaal Kenniscentrum voor de
Gezondheidszorg (KCE), op vraag van het European
Observatory on Health Systems and Policies (WHO),
een gedetailleerde beschrijving
van het Belgische gezondheidssysteem voorgesteld.
Het rapport besteedt ondermeer aandacht aan de groei van
de uitgaven, maar ook aan de
diverse maatregelen (zoals het
Omnio-statuut en de maximumfactuur) om kwetsbare groepen
te beschermen tegen de soms
hoog oplopende eigen uitgaven.
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Professionalisering in de
geestelijk gezondheidszorg

‘D

e psychiatrisch verpleegkundige : vakkundig in ballans’ gaat in op de inhoud
van de processen van patiëntentoewijzing
en hun betekenis voor de patiënt en de verpleegkundige. Enerzijds worden de kernattituden,
processen en instrumenten van patiëntentoewijzing
beschreven, anderzijds
wordt een gedetailleerd
competentieprofiel voor
de v er ant w o or del ijke
verpleegkundige gepresenteerd. Vanuit de beschreven
competenties stellen de
auteurs enkele instrumenten en methodieken voor
om hiermee binnen de context van professionalisering
en/of personeelsbeleid aan
de slag te gaan.
J. Gommers, C. Van Audenhove & J. Van Ertvelde,
De psychiatrisch verpleegkundige : vakkundig in
ballans, Garant Uitgevers, 344 p., ISBN : 978-9044126-51-8 www.garant.be

DVD

Gedetailleerde beschrijving
Belgische gezondheidssysteem

Meer info op:
www.kce.fgov.be

Boek

Communicatie met kinderen

H

oe met kinderen communiceren over
kanker? De materialenset ‘Doosje vol
troost’ van het Centrum voor Ervarings
Gericht Onderwijs biedt aan begeleiders een creatieve manier om te communiceren over gevoelige
onderwerpen, zoals ziekte. Het is de bedoeling
dat men samen met een kind aan de slag gaat en
aldus communiceert over een sensibel onderwerp
als kanker en (tijdelijk of permanent) verlies van
een (goedfunctionerende) ouder. Het is zoeken naar
duidelijkheid over wat er allemaal aan de hand is.
Dit geeft kinderen veiligheid en het gevoel dat er
iemand beschikbaar blijft, wat er ook gebeuren zal.
Hiervoor zijn niet altijd woorden nodig,
“Een doosje vol troost” heeft de Maselisprijs 2008
ontvangen omwille van de bijzondere vorm van
communiceren tussen ouder en kind.
E. Verliefde en R. Corten, Een
doosje vol troost, Cego Publisher, ISBN: 978-90-78765-82-0
www.cegopublishers.be

door Kim Verbruggen - kim.verbruggen@mloz.be

DE OPLOSSING VOOR UW OPLEIDINGEN
IN ZIEKTE- EN INVALIDITEITSVERZEKERING

OPFOR OPENDEURDAG
op dinsdag 11 januari 2011 van 13u tot 17u
Sint-Huibrechtsstraat 19, 1150 Brussel
PROGRAMMA
13u00 Onthaal
14u00 Présentation d’Opfor (FR)
15u00 Voorstelling van Opfor (NL)
16u00 Thematisch ingeklede verrassingsdrink

TOMBOLA

Al 17 jaar lang biedt het Opleidingscentrum Opfor
opleidingen aan in de verschillende sectoren van de
Sociale Zekerheid, meerbepaald binnen de ziekte- en
invaliteitsverzekering :
• Geneeskundige verzorging
• Arbeidsongeschiktheid
• Verzekerbaarheid
• Verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV/ OMNIO)
• Internationale verdragen
Onze consulenten bereiden opleidingen “op maat” voor in
functie van de eigen noden van uw bedrijf.

Er wordt een tombola georganiseerd waarmee
u een set van 3 flessen Magnum Champagne
kan winnen.

www.pavy.be

Centrum voor
Continue Opleiding

Contacteer ons :
• Tel. : 02 778 95 40 of 02 778 94 31

Schrijf ons :
• Sint-Huibrechtsstraat, 19 te 1150 Brussel

Stel uw vragen :
• Ofwel per E-mail : info@opfor.be
• Ofwel via onze informatieaanvraag
op www.opfor.be

Opfor organiseert ook themadagen en praktische ateliers.
Stellen reeds hun vertrouwen in Opfor : Dexia, Allianz,
Mondial Assistance, Santhea, Erasme, le Centre hospitalier
Régional de Huy en les Clinique & Maternité Sainte-Elisabeth
de Namur.

Leren is evolueren

www.opfor.be
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Zorgverblijf Dunepanne

Waar herstellen ook genieten is…

Wil je op krachten komen na een chirurgische ingreep of
tijdens chronische ziekte? Ben je op zoek naar tijdelijke opvang,
omdat je mantelzorger er even tussen uit wil?

Kom dan op adem in Dunepanne...
In ons zorgverblijf in de mooie Belle-Epoquewijk in de Haan
vind je een combinatie van een kwalitatieve hotelservice en
uitstekende keuken met verzorging en kamers aangepast aan
jouw noden. Het verzorgend personeel, de kinesitherapeuten,
de verpleegkundigen en een arts staan dagelijks voor je klaar.
Bovendien kan je ook met je partner of mantelzorger in
Dunepanne verblijven.

Profiteer van de laagseizoenskorting!
Van januari t.e.m. maart 2011 kunnen alle gasten rekenen op
een korting van 10 % op de bruto verblijfsprijs. In combinatie
met de tegemoetkoming van je ziekenfonds, kan deze korting
zelfs oplopen tot 20 % op de netto verblijfsprijs. Bovendien ontvangt iedereen die een kamer tijdens het laagseizoen
boekt een uniek welkomstgeschenk.
Aarzel dus niet en reserveer tijdig je verblijf!

Bezoek onze website!
Surf naar www.dunepanne-mloz.be voor meer informatie
over de prijzen, het gebouw en ons aanbod.

Herstellen in een uniek kader

