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Gegevens verzamelen:
als we nu eens zouden centraliseren?
(voor de verandering)

In 2009 telde België 131 medische databases*, apart
beheerd door een heleboel organisaties die bevoegd zijn op vlak van gezondheidszorg (Instituut
Volksgezondheid, KCE, RIZIV, ziekenfondsen, FOD
Volksgezondheid,…).

agentschap zouden als hefboom gebruikt kunnen
worden voor die politieke beslissingen.

Voor ons gezondheidssysteem zijn de belangen overduidelijk. Op termijn zou België (eindelijk) in staat
kunnen zijn om de keuzes op vlak van gezondheidsOndanks deze goudmijn aan beschikbare informatie zorgbeleid, retrospectief en prospectief, te evalueren.
heeft ons land een chronisch probleem
De beslissingnemers zouden het bemet het leveren van geldige gegevens
leid, indien nodig, een nieuwe richting
aan internationale instanties. De gegekunnen geven en nieuwe prioriteiten
Wordt het niet
vens die in België verzameld worden,
kunnen vastleggen over meerdere
stilaan tijd om een
voldoen niet aan de internationale
jaren. Om dit ambitieuze doel te kunstandaarden (met name de kwaliteitsinnen bereiken, is de evaluatie van de
einde te maken aan
dicatoren) en ze worden bovendien niet
‘kwaliteit’ van onze prestaties noodzadie absurde wildgroei
op een uniforme manier geregistreerd.
kelijk. Door meetbare, registreerbare
aan databases?
En uiteraard, zo kennen we ons land
en publiceerbare kwaliteitsindicatoren
weer, liggen de bevoegdheden in België
vast te leggen die compatibel zijn met
erg verspreid. Bepaalde instellingen
de internationale standaarden, zullen
verzamelen klinische gegevens en andere verzamelen
we in staat zijn om de performantie
dan weer facturatie- of consumptiegegevens, maar deze van ons gezondheidssysteem te vergelijken met die
informatie wordt slechts uitzonderlijk uitgewisseld!
van onze buren en kunnen we tot de
nodige acties overgaan.
Wordt het niet stilaan tijd om een einde te maken aan
die absurde wildgroei aan databases? Om eens grondig Centraliseren past momenteel niet in
na te denken over het gebruik van die informatie? Veel de huidige Belgische tijdsgeest… Onze
landen centraliseren het verzamelen en interpreteren internationale geloofwaardigheid
van medische gegevens binnen een en dezelfde instel- staat nochtans op het spel.
ling. Zo beschikt Canada over een van de beste diensten
van het KCE (Federaal
voor gezondheidsstatistieken van de wereld (Statistics * Schatting
Kenniscentrum).
Canada) en een reglementering die de levering van gezondheidsgegevens verplicht gemaakt heeft. Waarom Xavier Brenez
laten we ons niet door hen inspireren en breiden we Directeur-generaal
de missies en bevoegdheden van een van onze instel- van de Landsbond van
lingen niet uit? De analyses en aanbevelingen van dit de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Persoonlijk aandeel, derde betaler, honorarium…
Bakens voor meer solidariteit?
Er is heel wat inkt gevloeid over de beslissing van enkele ziekenfondsen om het
persoonlijk aandeel via hun aanvullende
verzekering terug te betalen. Zijn we op
weg naar een ‘gratis’ geneeskunde? Tijd
voor een kleine herinnering aan de filosofie
achter de concepten van het ‘honorarium’,
‘persoonlijk aandeel’ en ‘derde betaler’, stuk voor stuk essentiële
bakens van ons gezondheidssysteem.

18
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32 Objectief gezondheid
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Disease mongering

Valse ziektes, echte winsten?
‘Disease mongering’ staat voor een marketingpraktijk binnen de farmaceutische
industrie waarbij promotie gevoerd wordt
rond een al dan niet erkende ‘ziekte’, met
de bedoeling om een geneesmiddel te
verkopen. Ondanks de tegenkanting van heel
wat artsen, eist de farmaceutische industrie
deze promotietechniek op. Haar argument:
het recht om informatie te verschaffen. De opvattingen van Dr. Monique
Debauche (psychiater) en reacties van de farmaceutische industrie en
een arts in het veld.

24

Wist u dat?

730.183
leden van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
vroegen in 2010 een Europese Ziekteverzekeringskaart (EZVK) aan. Dat is een stijging van
10,2 % ten opzichte van 2009.

Beter toegankelijke taxi’s voor
personen met
een handicap
“Vraag aan de passagier welk type bijstand hij
nodig heeft”, “Toon respect”, “Bied hulp aan,
maar dring niet aan”… Dat zijn enkele van de
aanbevelingen die de Internationale Wegtransport
Unie (IRU) en het Europees Gehandicaptenforum
(EDF) gezamenlijk hebben opgesteld om het
taxivervoer meer toegankelijk te maken voor
personen met een handicap. De taxi is voor hen
de meest gebruikte transportwijze voor spontane
verplaatsingen. Met die aanbevelingen willen de
IRU en het EDF taxichauffeurs aansporen om hun
diensten beter af te stemmen op de specifieke
noden van personen met een handicap.
www.edf-feph.org

93%

van de Nederlandse ziekenhuizen is
actief op LinkedIn. Dat blijkt uit een onderzoek van het
blad Zorgvisie naar het gebruik en de populariteit van
sociale media in de Nederlandse zorgsector. Eveneens
opvallend is dat 49 % van de Nederlandse ziekenhuizen
actief is op Facebook en 41 % op Twitter.
www.zorgvisie.nl

EU erkent rol
ziekenfondsen
Een grotere erkenning van de rol van
de ziekenfondsen in de maatschappij,
van hun bijzondere karakteristieken als
not-for-profit-organisaties en van het
solidariteitsprincipe: dat zijn de vragen
die het Europese Parlement heeft geformuleerd in een Schriftelijke Verklaring
gericht aan de Europese Commissie. Deze
zal dit signaal dan ook moeilijk kunnen
negeren. Het is namelijk een opportuniteit om een sociale dimensie te creëren in
de ontwikkeling van de Europese Interne
Markt.
www.mloz.be

20.000

Zoveel bioscoopgangers lokte de documentaire ‘Verdwaald in het Geheugenpaleis’ naar de Belgische cinemazalen.
Daarmee verbreekt de film het bezoekersrecord voor een Vlaamse documentaire. De documentaire vertelt het
verhaal van de bewoners van een woonflat voor personen met dementie en
werd gerealiseerd met de steun van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen.

www.geheugenpaleis.nl

Belgisch anti-tabaksbeleid trappelt ter plaatse
België zakt van de 8e naar de 10e plaats op de Tobacco
Control Scale, een methode die de efficiëntie van het
anti-tabaksbeleid van Europese landen meet. De
schaal baseert zich op anti-tabaksmaatregelen die
in voege waren op 1 januari 2011. Ten opzichte van de
laatste peiling in 2007 verliest ons land twee plaatsen.

Het ter plaatse trappelen van het Belgische beleid is de
voornaamste reden. Met de invoering van het volledige
rookverbod in de horeca op 1 juli 2011 komt daar wellicht verandering in. Het Verenigd Koninkrijk, Ierland
en Noorwegen vormen de top drie van het klassement.
www.tabakstop.be
door Jan Dhondt - jan.dhondt@mloz.be
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Onmogelijk te verzoenen?
Het idee om onder de actoren van de gezondheidszorg informatie uit te wisselen
via het internet, ontstond in het kader van de ontwikkeling van het eHealthplatform. Maar hoe zit het met de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
als er medische gegevens worden uitgewisseld op het net? Zijn de Belgische
patiënten echt beschermd tegen een malafide gebruik van hun medische
gegevens?

H

et eHealth-platform is een
openbare instelling, die als
doel heeft om de beveiligde uitwisseling van gezondheidsinformatie via het internet tussen
artsen en patiënten, tussen ziekenhuizen en artsen, tussen pa
tiënten en hun apothekers, etc. te
promoten, te organiseren en te
ondersteunen. Via eHealth is het
nu al mogelijk om toegang te krijgen tot bepaalde inlichtingen (bijvoorbeeld het Kankerregister),
maar de doelstelling van een veralgemeende uitwisseling onder
alle actoren van de gezondheidszorg is nog verre van bereikt. Het
platform wordt niet alleen geacht
om de zorgkwaliteit te optimaliseren en de administratieve formaliteiten te verminderen, daarnaast
moet het ook toezien op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en van het medische
geheim.
Kunnen technologie en ethiek wel
met elkaar verzoend worden? Om
die combinatie mogelijk te maken,
heeft men zich bij de oprichting
van eHealth laten leiden door de
Kruispuntbank van de sociale zekerheid. Deze wordt namelijk beschouwd als een model voor de
bescherming van de sociale persoonsgegevens. Omdat de sociale
persoonsgegevens over gezondheid vertrouwelijk zijn, werd een
systeem van codering van de data
ontwikkeld. Zo kunnen alleen per-

sonen die een bepaald gegeven
mogen lezen die informatie ontcijferen via een toegangscode.

Het principe van eHealth
Jean Ramaekers, Professor aan de
Universiteit van Namen en effectief lid van de Commissie voor de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer, beschrijft het begrip
als volgt: “tal van computers bevatten gegevens, bijvoorbeeld in

eHealth moet zowel
de zorgkwaliteit optimaliseren als toezien op de
bescherming van de persoonlijke levenssfeer en
het medische geheim.

het RIZIV, bij de RSZ, in de ziekenfondsen, … Om evidente redenen
van vertrouwelijkheid, is het niet
mogelijk om al die computers
zomaar met elkaar te verbinden.
Aan de andere kant is het ook
belangrijk om op doeltreffende
wijze te kunnen communiceren
over eenzelfde dossier en om
daarbij alle bestaande gegevens
te verzamelen”.
Dit zou in een vrij nabije toekomst
kunnen resulteren in het volgende:

“Als u gezondheidsgegevens nodig hebt die zich bevinden in een
ziekenhuis, bij een ziekenfonds of
bij een arts, dan zal het systeem
nagaan of u gemachtigd bent om
toegang te krijgen. Zo ja, dan kunt
u de informatie inkijken. We nemen
het voorbeeld van een diabetespatiënt die permanent behandeld
wordt en waarvan het dossier
prima in orde is bij zijn arts in Aarlen. Hij vertrekt voor een maand
op vakantie naar Oostende, maar
heeft ook daar zijn behandeling
nodig… Normaliter is het dan nodig om een volledig dossier samen
te stellen, ondanks het bestaande
dossier bij zijn behandelende arts.
Dankzij een informaticasysteem
voor de uitwisseling van gegevens
zou het ziekenhuis in Oostende, via
een toegangsmachtiging, het dossier in Aarlen kunnen inkijken en
de behandeling ter plaatse kunnen
uitvoeren. Het ziekenhuis zou het
dossier dan kunnen aanvullen, zodat het volledig is bij het volgende
bezoek van de patiënt aan zijn
behandelende arts”.

Maatregelen ter
bescherming van de
persoonsgegevens
Alle Europese landen moeten de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer in de informaticasystemen garanderen, dus ook die
van de medische en persoons-
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gegevens. In België vervult de
Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer,
opgericht door een Belgische wet
van 8 december 1992, vooral de
rol van toezichthouder en bemiddelaar. Als ze misbruiken vaststelt,
kan ze ook een klacht neerleggen.
Professor Ramaekers maakt sinds
het prille begin deel uit van deze
Commissie. Volgens hem wordt
ze alleen maar belangrijker, want
“op informaticavlak verandert
alles zeer snel sinds 1992 en we
hebben nu toch al een bredere
visie op deze evolutie. Internet
stond destijds nog in zijn
kinderschoenen (het was
de tijd van de microcomputers en de pc’s).
Er is op technologisch
gebied heel veel veranderd in die 20 jaar en er is
alsmaar meer nood aan een
degelijke bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.

Zeker nu pc’s verbonden worden
met andere computers, die op hun
beurt verbonden zijn met andere
computers, etc”.
Vandaar het belang van netelige
kwesties als de toegangsrechten.
Wie is als eerste ‘eigenaar’ van de
gegevens: de arts of de patiënt? Er
bestaan hierover nuanceverschillen tussen de Europese landen.
Maar het beschermen van persoonlijke medische gegevens komt
vooral op het volgende neer: beletten dat een commercieel bedrijf
dat aan marktverkenning

doet met het oog op de verkoop
van een bepaalde behandeling,
van geneesmiddelen of voedingsmiddelen aan zwangere vrouwen,
toegang zou krijgen tot het informaticanetwerk en er de lijst zou
opvragen van alle vrouwelijke
patiënten die beantwoorden aan
dat profiel. In zo’n geval zou het
namelijk niet langer om gezondheid gaan, maar om marketing.

Valérie Vander Veken
valerie.vanderveken@mloz.be

Wat met de toestemming van de patiënt?

V

olgens de wet van 8 december
1992 moet de patiënt geïnformeerd worden over de mogelijkheid van een geïnformatiseerde
uitwisseling van zijn gezondheidsgegevens. Het staat hem dan vrij

om al dan niet zijn toestemming
te geven voor de toegang tot zijn
versleutelde gegevens op het
internet aan de betrokken actoren
van de gezondheidszorg.

4 vragen aan Micky Fierens, directrice van een federatie van patiëntenorganisaties
Niemand mag zeggen dat ons
systeem gegarandeerd inbraakveilig is
Wat is uw mening over de bescherming van de
geïnformatiseerde medische gegevens?
Micky Fierens - De informatisering van die data is nu
eenmaal een feit, we kunnen dus niet meer terug…
Daarom moeten we waken over een optimale veiligheid
bij de geïnformatiseerde uitwisseling van gezondheidsgegevens. Nu, een papieren dossier in een ziekenhuis
is niet beter beschermd dan een geïnformatiseerd dossier. Een verpleegster of een andere zorgverlener die
een papieren dossier wil inkijken, kan dat ook zonder
veel moeite. Als een arts de informatie onder omslag
naar een collega verstuurt, is er evenmin een controle.
Het voordeel van papieren dossiers is wel dat ze enkel
ter plaatse toegankelijk zijn. Ze kunnen dus slechts
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ingekeken worden door een beperkt aantal personen.
Bij de informatica-uitwisseling heeft de patiënt daarentegen helemaal geen greep meer op de wijze waarop de data verspreid worden. Het aantal potentiële
ontvangers stijgt dan ook exponentieel. Kortom, de
geïnformatiseerde uitwisseling van medische gegevens roept vragen op die sowieso al bestonden bij de
papieren dossiers, maar die nu toch echt geregeld
moeten worden! De Commissie voor de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer heeft geverifieerd hoe
de gezondheidsgegevens van de burgers beschermd
zouden worden in het eHealth-systeem. Ze heeft de
sector ondervraagd en wij hebben onze mening hierover medegedeeld.

Dossier

De geïnformatiseerde toegang tot gegevens zonder het respect
voor de persoonlijke levenssfeer op te offeren

moeten we nu al voorbereid zijn op voorzienbare gevaren.
Zelfs als we de manier negeren waarop een individu
zich toegang zou kunnen proberen te verschaffen tot het
systeem om er de medische gegevens weg te kapen of
waarom hij dit zou willen doen, blijft het een feit dat het
risico bestaat. Niemand mag beweren dat het systeem
gegarandeerd inbraakveilig is.
We stellen ons ook vragen bij de zogezegde onderlinge
afscherming van het systeem. Is het wel echt zeker dat
de administratieve, sociale en gezondheidsgegevens
netjes van elkaar gescheiden zullen blijven? Wij zijn alvast
nog niet overtuigd. De data worden weliswaar anoniem
gemaakt, maar als er in België maar 4 patiënten zouden
zijn met een bepaalde zeldzame ziekte, waarvan een in
Vlaanderen, een in Wallonië en twee in Brussel, dan
zouden die patiënten toch geïdentificeerd kunnen worden.

Wat verwacht u van de uitbreiding van het eHealthHoe kan de geïnformatiseerde uitwisseling van me- platform?
dische gegevens afbreuk doen aan de persoonlijke M. F. - Wij wensen dat de geïnformatiseerde uitwisseling van medische gegevens voldoende beveiligd
levenssfeer?
M. F. - De gezondheidsgegevens worden beschouwd als wordt en het systeem gebruikt wordt voor de verbegevoelige en dus vertrouwelijke gegevens. Sommige tering van de gezondheidszorg en niet voor andere
patiënten willen niet te koop lopen met hun ziekte en doeleinden: verzekeringen, commerciële boodschapblijven liever discreet over hun gezondheidstoestand. Ik pen, … De uitwisseling van medische gegevens zal
denk dat het belangrijk is om die keuze te respecteren. levens redden en de diagnoses verbeteren, maar de
Verzekeringsmaatschappijen zouden graag toegang ethiek is en blijft een heikel punt… De menselijke relakrijgen tot de gezondheidsgegevens
tie tussen ‘diegene die verzorgt’ en
van hun verzekerden, zodat ze hun
de ‘persoon die verzorging krijgt’
premies kunnen afstemmen op de
is en blijft primordiaal.
gezondheid van de klant. Dat zou
En dan is er nog de toegang van de
Hoewel de toegang
discriminatie zijn. Sommige compatiënt zelf tot zijn eigen gegevens.
van de patiënt tot zijn
merciële firma’s staan al evenzeer
Hoewel dit punt duidelijk vermeld
dossier duidelijk vermeld
te springen om toegang te krijgen
staat in de wet op de rechten van
staat
in
de
wet
op
de
tot de medische gegevens, omdat
de patiënt, blijft die toegang voor
zij hun publiciteit willen toespitsen
opschudding zorgen bij veel artrechten van de patiënt,
sen. Wij vragen onomwonden dat
op bepaalde profielen.
blijft deze voor opschud
De gegevens zullen de patiënten
men de patiënt inzagerecht geeft
ding zorgen bij tal van
overigens voorafgaan. De zorgverin zijn dossier en in de uitwisseling
artsen.
leners zullen hun patiënt niet langer
tussen zorgverleners. De ziekenonbevooroordeeld bekijken en het
fondsen zijn daarentegen verzekerisico bestaat dat ze een diagnose
raars die geen deel uitmaken van
zullen stellen op basis van het dosde wereld van de zorg. Zij hoeven
sier. Op die manier zouden ze dus minder naar hun dus geen inzage te krijgen in de medische gegevens,
patiënt luisteren. Die situatie kan uitermate nefast maar enkel in de financiële data. Die barrière moet
zijn voor die laatste.
zichtbaar blijven. De ziekenfondsen mogen wel communiceren over de geïnformatiseerde uitwisseling
van de medische gegevens en ze mogen de vragen
Wat vreest u in het kader van het eHealth-platform?
van hun leden beantwoorden.
M. F. - De elektronische uitwisseling van medische gegevens is een primeur, het is dus moeilijk om alle mogelijke
gevaren in de kiem te smoren. Sommige risico’s zullen
Interview door Valérie Vander Veken
pas langzaamaan in de praktijk aan het licht komen. Toch
valerie.vanderveken@mloz.be
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De patiënt zal meer en meer
het nut van het delen van
gezondheidsinformatie inzien
Hoe gaan artsen om met de privacy van hun patiënten? Streven ze de

Dr. Michel Deneyer letter van de wet na, of houden ze er een pragmatische visie op na? En

wat met de invoering van het eHealth platform? Prof. Dr. Michel Deneyer,
Kliniekhoofd van het Universitair Kinderziekenhuis Brussel en voorzitter van de Telematica
Commissie van de Orde Der Geneesheren, is specialist ter zake.

Wat betekent het begrip ‘privacy’
in de medische praktijk?
Michel Deneyer - Privacy, of het
respect voor de persoonlijke levenssfeer van de patiënt, is een
traditionele basiswaarde in de
geneeskunde. Zonder een vertrouwensrelatie tussen arts en
patiënt is er geen kwalitatieve zorg
mogelijk. Bovendien is informationele privacy een fundamenteel
grondrecht dat beschreven staat
in de wet tot bescherming van de
persoonlijke levenssfeer. Artikel
458 van het Strafwetboek bepaalt
dat artsen en andere personen
die door hun staat of beroep kennis krijgen van vertrouwelijke
informatie, strafbaar zijn als ze
deze bekendmaken. Dit artikel ligt
aan de basis van het medische
beroepsgeheim.
Hoe wordt de wet tot
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer toegepast in de
medische praktijk?
M. D. – Daar kruisen het respect
voor het beroepsgeheim en de wet
ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer elkaar voortdurend.
De wet stelt dat de verwerking van
medische informatie verboden
is, tenzij de patiënt hiervoor zijn
schriftelijke toestemming geeft of
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het doorgeven van gezondheidsgegevens noodzakelijk is voor de
bescherming van de vitale belangen van de patiënt. Op dat vlak is
de wet duidelijk. Een ander artikel

Het eHealth platform biedt een betere
privacybescherming
dan bij een uitwisseling van fysieke
documenten

bepaalt dat informatieverwerking
ook kan wanneer het noodzakelijk
is voor doeleinden van preventieve
geneeskunde of medische diagnose, het verstrekken van zorg aan
de betrokkene of een verwant of
het beheer van gezondheidsdiensten in het belang van de patiënt.
Wat precies noodzakelijk is, is voor
interpretatie vatbaar. Bovendien is
van elke patiënt een schriftelijke
toestemming vragen praktisch
onmogelijk. Daarom is het zoeken
naar een modus vivendi die het delen van medische informatie in de
praktijk mogelijk maakt. Andere
wetteksten zoals de wet op de uit-

oefening van de geneeskunde of de
deontologische code bepalen dat
op verzoek van de patiënt of met
zijn akkoord medische gegevens
doorgegeven kunnen worden. Anderzijds kan een patiënt door zijn
zelfbeschikkingsrecht verzoeken
om bepaalde informatie geheim
te houden. Maar men moet hem
er dan wel op wijzen dat een dergelijk verzoek medische gevaren
inhoudt.
Wat is de invloed van eHealth op
de privacywetgeving?
M. D. – De privacy-wet bestond al
in 1992, lang voor er sprake was
van eHealth. In principe is er geen
verschil of medische informatie
nu in een dossierkast of op een
beveiligde computer van een arts
bewaard wordt. Systematisch
opgebouwde papieren dossiers
vallen trouwens ook onder de
privacywetgeving, al vallen die
niet met een druk op de knop uit
te wisselen en is er bij verzending
van poststukken het briefgeheim.
Door het ontstaan van de elektronische informatiestromen is men
de fysieke controle over dossiers
kwijt en is een hogere beveiliging
noodzakelijk. Maar hoe hoger de
beveiligingsgraad, hoe minder
gebruiksvriendelijk het systeem.

Dossier

M. D. – Meer
en meer zal
de patiënt het
nut van het
delen
van
gezondheidsinformatie
inzien. In de
Een elektronisch medisch dossier, heel nuttig bij noodgevallen en bewusteloze patiënten zeer
nabije
toekomst zou
Biedt het eHealth platform
van elke persoon een ‘summarized
electronic health record’ (sumehr)
voldoende waarborgen voor de
beschikbaar moeten zijn. Dat
bescherming van de privacy?
M. D. – Absoluut. Het biedt zelfs is een persoonlijke en actuele
een betere privacybescherming gezondheidsfoto die alle noodzadan bij een uitwisseling van kelijke info op een enkele plaats
fysieke documenten, zoals mo- bewaart. Dergelijke informatie is
noodzakelijk op een spoeddienst
menteel nog het geval is voor
voorschriften, medische bewijzen of een huisartsenwachtdienst. In
e.a. Het eHealth-platform is een de praktijk spreken we van ‘need
doorgeefluik van versleutelde in- to know’ ten opzichte van ‘nice to
formatie tussen de verschillende know’. Wordt iemand buiten bebeveiligde databanken die onder wustzijn binnengebracht, dan kan
toezicht staan van de gezond- men via een ‘eID’ rechtstreeks in
heidswerkers. Bovendien is de zijn dossier inloggen en zo betoegang zeer goed beschermd en langrijke gegevens consulteren.
zijn de informatiestromen meer- Denk bijvoorbeeld aan bloedvoudig versleuteld.
groep, chronisch ziekteprofiel,
laatste glycemiewaarden voor een
Hoe ziet u de omgang met diabetespatiënt, ...
medische privacy in de toekomst
evolueren?

En op het vlak van eHealth?
M. D. – Met het toenemende vertrouwen in het eHealth-systeem zal
elke overdracht van gezondheidgegevens (attesten, voorschriften,
dossiers, beeldvorming, terugbetalingsmodaliteiten, ...) elektronisch
gebeuren. De arts zal ongeacht zijn
locatie de gegevens van de patiënt
met wie hij een therapeutische
relatie heeft draadloos kunnen
raadplegen. Deze toepassing is
primordiaal voor de huisartsengeneeskunde. Via telegeneeskunde
zal er tussen hooggespecialiseerde diensten een online overleg
kunnen gebeuren over moeilijke
gevallen. De gegevens van thuismonitoring zullen ingepast kunnen
worden in het medisch dossier en
online bijgesteld kunnen worden.
Zolang de overheid en de zorgverstrekkers het evenwicht tussen
enerzijds informationele privacy
van de patiënt en anderzijds diens
recht op een kwalitatieve gezondheidszorg kunnen blijven vinden,
zal eHealth aan belang winnen.

Interview door Jan Dhondt
jan.dhondt@mloz.be

Het beroepsgeheim, een gedateerd begrip?
Is het beroepsgeheim vandaag nog werkbaar?

Is het beroepsgeheim dan nog bindend?

M. D. – Neen. Het beroepsgeheim is door de jaren
geëvolueerd van een absoluut naar een functioneel
gegeven. Het artikel 458 uit het Strafwetboek dateert nog uit de negentiende eeuw. Toen was de
arts een instituut op zich en was de uitwisseling
van medische informatie hoogst zeldzaam. In de
huidige medische context is informatieoverdracht
essentieel door de versnippering van de zorg. Daar
zijn verschillende redenen voor: de vrije keuze en
de toegankelijkere zorg maken het mogelijk dat
de patiënt meerdere zorgverstrekkers opzoekt,
de samenwerkingsverbanden rond chronische
zieken, maar ook de evolutie van de solo-arts naar
groepspraktijken.

M. D. – Ja, maar het wordt uitgehold door de evolutie van de medische wereld. Het strafwetartikel
dekt de huidige informatiestromen niet. Er is een
evolutie van een absoluut beroepsgeheim waarbij
de medische informatie beheerd werd door één
arts, naar een functioneel beroepsgeheim, waarbij
verschillende zorgverstrekkers, allen gebonden
door het beroepsgeheim, informatie uitwisselen
om een kwalitatief hoogstaande zorg te garanderen. De garanties voor vertrouwelijkheid worden
daarbij opgelegd door de wet op bescherming van
de persoonlijke levenssfeer.
J.D.
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Registratie van
niet-vergoedbare geneesmiddelen

Is dit echt noodzakelijk?
Standpunt van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Moeten we de gegevens rond de consumptie van niet-terugbetaalde geneesmiddelen
registreren zoals sommigen dat vragen? Nee, niet zolang de finaliteit van de uitwisseling
van deze gegevens zo onduidelijk blijft, onderstrepen de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

O

12

pdat geneesmiddelen terugbetaald zouden worden
door de ziekteverzekering
worden gegevens met betrekking
tot het geneesmiddelengebruik
uitgewisseld via Farmanet, een
elektronisch tarificatiesysteem
tussen de tariferingsdiensten en
de ziekenfondsen. De finaliteit voor
deze uitwisseling is dus duidelijk:
de terugbetaling.

zieken. In het kader van het plan
voor chronisch zieken wenst de
minster van Volksgezondheid
namelijk om de globale kostprijs
van het geneesmiddelenverbruik
van chronisch zieken in kaart
te brengen, met het oog op een
eventuele opname in de maximumfactuur (MAF).

Een algemene registratie?

De programmawet van 22 december 2008 voorzag in een wettelijke
basis (art. 165, 10° van de ZIV-wet)
voor de inzameling en het overmaken van de gegevens rond
vergunde geneesmiddelen die niet
terugbetaald worden, maar voorgeschreven en afgeleverd worden
in een apotheek die open is voor
het publiek.
De doelstelling van deze maatregel
bestond erin om zicht te krijgen op
de kosten gedragen door de patiënten, in het bijzonder de chronisch

Sommigen vragen heden ten
dage de registratie van ALLE nietterugbetaalde geneesmiddelen, te
beginnen bij de benzodiazepines.
Sinds 2009 gebeurt die registratie
en mededeling al voor de analgetica van patiënten met chronische
pijn (ook met de terugbetaling als
finaliteit). Ook de registratie van
laxantia en de calciumpreparaten
(al dan niet met vitamine D) is
gepland. Maar voor de benzodiazepines is het advies van het Comité
voor advies inzake de zorgverlening ten aanzien van chronische

ziekten en specifieke aandoeningen verdeeld.

Wat met het respect
voor het principe van de
‘proportionaliteit’?
De Onafhankelijke Ziekenfondsen
vragen zich af of deze veralgemeende registratiedrift rond
niet-terugbetaalde geneesmiddelen wel in overeenstemming is
met de reglementering inzake de
bescherming van de persoonlijke
levenssfeer van de rechthebbenden. Valt de registratie van de
geneesmiddelenconsumptie van
de volledige Belgische bevolking
te rijmen met het respect voor het
principe van de ‘proportionaliteit’
van de privacywetgeving? Dit principe stipuleert dat de verwerkte
gegevens dienend en niet overmatig mogen zijn.
Met andere woorden, is de finaliteit
van deze registratie wel concreet
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genoeg? Als deze maatregel nodig
is om de kosten van de chronisch
zieken op te sporen, is het dan
niet noodzakelijk om te beginnen
met het definiëren van de term
‘chronisch zieke’? De Wetenschappelijke Raad heeft nog geen
consensus bereikt over zo’n definitie! Een gerichte registratie is pas
verantwoord als men weet hoe die
kan bijdragen tot de realisatie van
de doelstelling ‘identificatie van
de chronisch zieke en zijn kosten
inzake geneesmiddelenverbruik’.
Of zoals het proportionaliteitsprincipe stelt: ‘een ter zake dienende
registratie’.

De finaliteit moet precies
en… legitiem zijn
De actuele formulering van het
project (‘…opname van de kosten
voor bepaalde van deze geneesmiddelen in de MAF’) is heel
algemeen en creëert dus ook een
zeer groot toepassingsgebied. De

impliciete redenering is de volgende: ‘Eerst zien we wel welke
conclusies we kunnen trekken uit
de registratie en pas dan kiezen we
wat al dan niet de moeite is om te
integreren in de MAF’.

Strookt de
ve ra l g e m e e n d e re 
g i s t r a t i e d r i f t v a n
n i e t - t e r u g b e t a a l d e
geneesmiddelen wel
met de reglementering
rond de bescherming
van de persoonlijke
levenssfeer?
Alle actoren uit de gezondheidssector weten dat de MAF niet alle
kosten van voorgeschreven, nietterugbetaalde geneesmiddelen
kan dragen. De budgettaire ruimte
van ons systeem is namelijk be-

perkt en de toekomstperspectieven
zien er niet goed uit!
Is het noodzakelijk om zo ‘ruim’ om
te gaan met medische gegevens?
Los van een duidelijke context of
een welbepaald en rechtmatig doel
als bijvoorbeeld de terugbetaling?
De Onafhankelijke Ziekenfondsen
vragen de absolute naleving van
het principe van de bescherming
van de persoonlijke levenssfeer, in
het bijzonder wat de registratie en
verwerking van ‘gezondheidsgegevens’ betreft.

Regina De Paepe - Expert
regina.depaepe@mloz.be

2.000.000 verzekerden
schenken ons hun vertrouwen

Jij ook?
www.mloz.be
De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen:
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‘No fault’-wet,

minder druk op de arts?
De wet betreffende de vergoeding van schade als gevolg van geneeskundige verzorging mag
dan meer dan een jaar geleden gepubliceerd zijn in het Belgisch Staatsblad, ze is nog steeds
niet in werking getreden. De wet voorziet nochtans grote vernieuwingen die gunstig zijn voor
de zorgverleners. Ze roept echter ook vragen op, bijvoorbeeld over een eventuele herziening
van de verzekeringspremies.

A

l meer dan 20 jaar probeert de overheid een
vergoedingssysteem voor medische ongevallen
in te voeren. De huidige situatie, het recht van
de burgerlijke aansprakelijkheid, is namelijk onaanvaardbaar, zowel voor de arts als voor het slachtoffer.
Om een vergoeding te krijgen, moet het slachtoffer
bewijzen dat de arts een fout begaan heeft. Daardoor
slepen de gerechtelijke procedures en expertises
vaak meerdere jaren aan. Het is een situatie die zowel
voor de patiënt als voor de arts traumatiserend blijkt.
In de loop van de legislatuur 2003-2007 opende Rudy
Demotte het debat met een eerste poging tot wetsontwerp die op een mislukking uitdraaide. De wet
Demotte voorzag een vergoeding voor alle schade
voortkomend uit een geneeskundige verstrekking,
ongeacht dewelke. Zo’n systeem ging echter veel
geld kosten en de financiële schattingen van het KCE
(Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg)
en de verzekeraars liepen mijlenver uit elkaar…Om
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allerlei redenen is deze wet uiteindelijk nooit in werking getreden. Nadien ging minister Onkelinx op haar
beurt aan de slag om een nieuwe versie van de wet
te creëren: de zogenaamde ‘no fault’-wet. Deze wet,
naar Frans model, werd gepubliceerd in het Belgisch
Staatsblad van 2 april 2010 en zou, in het beste geval,
rond het nieuwe schooljaar in werking moeten treden.

Vergoeding door het Fonds
Wat mogen we nu van deze nieuwe versie verwachten? “Eén van de belangrijkste vernieuwingen is de
creatie van een Fonds dat alle schade zal vergoeden
die voortkomt uit medische ongevallen zonder aansprakelijkheid. Hierbij wordt wel rekening gehouden
met een bepaalde graad van ernst”, vertelt Laurent
Guinotte, Raadgever van minister Onkelinx. “Vroeger
noemde men dit het ‘therapeutisch risico’. In de praktijk zal het Fonds eerst nagaan of de zorgverstrekker
aansprakelijk is of niet. Is dat niet het geval, dat kent
het Fonds een schadevergoeding toe aan het slacht-
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offer. Als het Fonds vindt dat de zorgverstrekker wel
aansprakelijk is, dan nodigt het de verzekeraar uit om
het slachtoffer een aanbod te doen. Het gaat hier om
een minnelijke procedure, die niet verplicht is voor de
verzekeraar”.

prioriteitsregel: de procedure voor het Fonds krijgt
altijd voorrang. Van zodra een slachtoffer zich tot het
Fonds richt, moet elke procedure voor de rechtbank
dan ook worden opgeschort.

Verzekeringspremies

Als voorwaarde om bepaalde vergoedingen te kun- Voordelen genoeg, maar de vraag is wat de impact
nen krijgen van het Fonds, werd in de wet het begrip van de wet ter vergoeding van de medische ongeval‘graad van ernst’ opgenomen. De bedoeling hiervan len zal zijn op de verzekeringspremies. “De laatste
is uiteraard om de kosten in de hand te houden en zo jaren steeg het aantal schadegevallen en waren we
het systeem leefbaar te houden. “De eerste twee voor- dan ook getuige van een constante stijging van de verwaarden die gekoppeld zijn aan de graad van ernst, zekeringspremies voor de beroepsaansprakelijkheid”,
zijn van kwantitatieve aard”, zegt Laurent Guinotte. “Zo
legt Dr. Masson uit. Deze stijging van de verzekeringsmoet de schade een blijvende invaliditeit van minstens premies zorgt onvermijdelijk voor een defensievere
25 % of een arbeidsongeschiktheid van minstens 6 houding vanuit de medische wereld. Bepaalde artsen
maanden op een periode van 1 jaar tot gevolg heb- staan weigerachtiger tegenover ingrepen die een
ben gehad. Ook het overlijden van het slachtoffer is grotere kans op een proces inhouden.
een criterium. Daarnaast
“A priori zouden de prehebben we ook gedacht
mies niet mogen stijgen,
aangezien het mechanisaan personen die niet
binnen een van deze cateme bedoeld is om de druk
A priori zouden de premies
gorieën passen, maar bij
op de arts te verlichten”,
niet mogen stijgen, aangezien het
wie het medisch ongeval
oordeelt Laurent Guinotte.
wel rampzalige gevolgen
“Het Fonds, een openbare
mechanisme bedoeld is om de druk
heeft gehad voor hun
instelling, zal het slachtop de arts te verlichten
leven. Daarom hebben
offer kunnen vergoeden
we een vierde criterium
en de arts zal sneller
opgenomen: voor het
vrijgepleit worden”. “Na
enige tijd zou een stabilisering van de premiebedragen
geval dat de schade bijzonder ernstige stoornissen
veroorzaakt in het leven van de patiënt, waaronder op aangerekend door de verzekeraars mogelijk moeten
worden, op zijn minst voor bepaalde specialiteiten”,
economisch vlak”.
verklaart Dr. Masson. “Maar een daling zou utopisch
zijn”.
Ingekorte termijnen
Een ander belangrijk voordeel van de wet zijn de
vergoedingstermijnen. “Als expert treed ik nog op in
bepaalde zaken die al meer dan 20 jaar aanslepen en
nog steeds niet afgesloten zijn”, onthult Dr. Masson,
secretaris-generaal van de BVAS. “Deze situaties zouden zich in de toekomst niet meer mogen voordoen en
ook de procedures zouden sneller moeten verlopen”.
“De bedoeling is om een dossier in een jaar tijd af te ronden, vanaf de indiening van het volledige dossier tot het
moment waarop het slachtoffer zijn vergoeding krijgt”,
verduidelijkt Laurent Guinotte. “Dat klinkt misschien
ambitieus, maar in Frankrijk lukt het min of meer”.

Tweesporensysteem
Terwijl de wet Demotte slechts één procedure
voorstelde, komt de nieuwe versie met een tweesporensysteem op de proppen. Het bestaan van het Fonds
sluit namelijk niet uit dat het slachtoffer ook voor het
hof of de rechtbank kan optreden. Het slachtoffer mag
dus op twee paarden wedden, want hij kan twee procedures opstarten. De wet voorziet in dit geval wel een

De graad van ernst herzien?
Volgens Dr. Masson zal de leefbaarheid van het
systeem afhangen van de beperkingen die opgelegd
worden aan de schadeloosstelling. “In functie van het
budget dat de politieke machthebbers toekennen, zal
men de graad van ernst eventueel moeten herzien.
Dat zal een van de eerste taken zijn van de Raad van
bestuur: het terrein afbakenen. De wet Demotte voorzag bijvoorbeeld een barema voor schadeloosstelling.
Het gevaar van deze wet bestaat erin dat we toch in
het huidige systeem zullen blijven, waarin rechtbanken soms buitensporige vergoedingen toekennen. Dit
systeem heeft er al toe geleid dat de verzekeringspremies de pan uitswingen”.
Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

i

Call Center van de FOD Volksgezondheid,
Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
02 524 97 97
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Binnenhuisvervuiling

Een gezonde geest in een gezond huis
Vervuiling maakt deel uit van ons dagelijkse leven. Ook binnen de
vier muren van onze huizen is er geen ontkomen aan. Wanneer
men bedenkt dat een gemiddelde persoon ongeveer 80 % van zijn
tijd binnen doorbrengt, verdient ook deze vorm van vervuiling dus
alle aandacht. Anne Stauffer, policy manager bij de Health and
Environment Alliance (HEAL), vertelt er ons meer over.

Anne Stauffer
Wat zijn de grootste vervuilers
van de binnenomgeving?
Anne Stauffer - Op elk moment van
de dag komen we in contact met
een mengeling van chemische stoffen afkomstig uit de lucht, water,
voedsel en gebruiksvoorwerpen.
Denk maar aan tabaksrook, maar
ook aan vervuiling afkomstig
van plastiek, behangpapier, verf,
tapijten, … Ook de biociden in
ontsmettings-, schoonmaak- en
cosmeticaproducten en insecticiden zijn traditionele boosdoeners.
Die kunnen zowel ons lichaam
binnendringen langs de luchtwegen als door contact met de huid.
Maar daarnaast hebben ook vocht
en schimmels negatieve effecten
op de luchtkwaliteit in huis.
Welk fenomeen verdient het
meeste aandacht?
A.S. - Vervuilers zijn op zich schadelijk, maar hun effect vergroot
nog in combinatie met andere vervuilers. Dat is het fenomeen van de

mengtoxiciteit. Bij het bepalen van
de gezondheidsrisico’s van producten gaat men namelijk te vaak
uit van een enkelvoudige blootstelling en niet van de realiteit dat we
met tal van substanties tegelijk in
aanraking komen. Op zich minder
schadelijke chemische stoffen
kunnen verbindingen aangaan en
zo toch negatieve effecten op de
gezondheid hebben.
Is een niet vervuilde binnenomgeving dan een utopie?
A.S. - Het is onmogelijk om ons
volledig van vervuiling af te sluiten,
maar we kunnen ze wel beperken.
Dat kan door het gebruik van bepaalde stoffen te verbieden en door
mensen meer bewust te maken
van de bestaande gevaren. Vandaar
het belang van de bewustmaking
van burgers en van een aangepast
beleid op Europees niveau. Het
recente verbod van de Europese
Commissie op het gebruik van
Bisfenol A in babyflesjes is daar

een goed voorbeeld van. Al vinden
we dit verbod nog niet verregaand
genoeg. Bisfenol A wordt namelijk
ook in tal van andere gebruiksvoorwerpen gebruikt als cd’s, dvd’s
en zelfs in voedselverpakkingen.
Is er een duidelijk effect van
vervuiling in de binnenomgeving
op chronische ziektes?
A.S. - Een vochtige en schimmelrijke binnenomgeving verhoogt het
risico op ademhalingsproblemen,
luchtwegeninfecties en allergieën
aanzienlijk. Dat geldt ook voor
schadelijke stoffen afkomstig
van verven, luchtverfrissers,
printerinkten, enz. Daarnaast
kunnen chemicaliën onze hormoonhuishouding
verstoren,
wat uiteenlopende gevolgen kan
hebben: van een verminderde
vruchtbaarheid bij mannen tot een
verhoging van het risico op kanker.
Bovendien dragen omgevingsfactoren ook bij tot de ontwikkeling
van de zogenaamde welvaarts-

Regionale organisaties om de huisartsen bij te staan
Vlaanderen: LOGO’s (Lokaal Gezondheidsoverleg). Deze diensten zijn afzonderlijk georganiseerd
in verschillende regio’s. Ze ondersteunen artsen in
hun preventieopdracht door informatie, methodieken en materialen aan te reiken en door samen
projecten op touw te zetten.
www.vlaamselogos.be
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Brussels Hoofdstedelijk Gewest: Regionale Cel
voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling (RCIB).
Artsen die een gezondheidsprobleem vermoeden
bij een patiënt dat te maken heeft met woningvervuiling, kunnen beroep doen op deze dienst
voor een onderzoek van de woning en de verdere
opvolging ervan.
www.leefmilieubrussel.be
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ziekten zoals diabetes, obesitas
en cardiovasculaire aandoeningen.
Een aantal studies toonden recent
nog een verband aan tussen de
ziektes van Alzheimer en Parkinson en milieufactoren.

de binnenluchtkwaliteit hoog
op de agenda. Alles kan echter
nog beter: we streven ernaar dat
de Commissie en de lidstaten
evenveel aandacht besteden aan

ons streefdoel om de binnenhuisvervuiling in een volgend actieplan
nog hoger op de agenda te krijgen
en een groenboek op te stellen.

Welke rol ziet u weggelegd
voor de ziekenfondsen op
Speelt de medische
dit vlak?
wereld hierop in?
A.S. - Ziekenfondsen bekleA.S. - Er is een groeiend
den een belangrijke positie
op het vlak van sensibilisabewustzijn van de impact
tiemogelijkheden naar hun
van omgevingsfactoren
leden. Ze beschikken ook
op de gezondheid. Onder
over waardevolle patiëntenonze leden bevinden zich
gegevens die het inzicht in
vertegenwoordigers van
het effect van het leefmilieu
dokters en verplegers,
waaronder ISDE ( Internatiop de gezondheid kunnen
onal Society of Doctors for
vergroten. Denk maar aan
the Environment). Via onze
het gebruik van antidepresleden houden we de medisiva of astmamedicatie
sche wereld op de hoogte
in de buurt van bekende
van recente ontwikkelingen
vervuilingsbronnen zoals
op onderzoeksvlak. Vooral
autosnelwegen of luchthahuisartsen spelen een zeer
vens. De AIM (Association
belangrijke rol door in hun
Internationale de la Mutudagelijkse praktijk de link Bepaalde decoratiematerialen zijn ook binnenhuisvervuilers
alité) en HEAL verklaarden
zich trouwens bereid om
te leggen tussen bepaalde
meer te gaan samenwerken
ziektes en binnenhuisvervuiling. binnenhuisvervuiling als aan
In de meeste Europese landen buitenhuisvervuiling. Zo stelde rond de thema’s gezondheid en
bestaan trouwens organisaties die de Europese Commissie een lijst leefmilieu. Hoe dat in de praktijk
de huisartsen kunnen helpen bij op met potentiële vervuilers en
zal gebeuren, moet de toekomst
hun diagnose.
uitwijzen. We nodigen alle orgacontrolecriteria en vaardigde het
een aantal richtlijnen uit om de nisaties en geïnteresseerden uit
Beschouwt de Europese Unie
omgang met binnenluchtvervui- om samen te werken aan een
binnenhuisvervuiling als een
lers te verbeteren en kwetsbare betere gezondheid in een gezonder
groepen als kinderen en ouderen leefmilieu.
prioriteit?
A.S. - Jawel, sinds het eerste te beschermen. Daarnaast laat
Interview door Jan Dhondt
Europese Actieplan Leefmilieu de Europese Unie verdere studies
jan.dhondt@mloz.be
en Gezondheid (Environment and uitvoeren om het effect van binnenHealth Action Plan), dat plaats- huisvervuiling op de gezondheid
www.env-health.org
vond tussen 2004 en 2010, staat nog beter te onderzoeken. Het is

i

Belgische ziekenfondsen, samen tegen vervuiling!
Ook de Belgische ziekenfondsen
beschouwen het leefmilieu als
een belangrijk thema. Een gezond
leefmilieu heeft namelijk positieve
effecten op de gezondheid van hun
leden. Daarom geven de ziekenfondsen de gezamenlijke brochure
‘Het Leefmilieu en je gezondheid’

uit met een aantal concrete tips
om de binnenhuisomgeving gezonder te maken. De brochure
gaat dieper in op de effecten van
koolstofmonoxide, roken, fijn stof,
lawaai, schadelijke stoffen in
verven, onderhoudsproducten en
luchtverfrissers, schimmels en

huisstofmijt en geeft concrete tips
om hun vervuiling tegen te gaan.

U kunt de brochure bestellen via
de website van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen: www.mloz.be
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Persoonlijk aandeel, derde betaler, honorarium…

Bakens voor meer solidariteit?
Er is heel wat inkt gevloeid over de beslissing van enkele ziekenfondsen om het persoonlijk
aandeel via hun aanvullende verzekering terug te betalen. Zijn we op weg naar een ‘gratis’
geneeskunde? Tijd voor een kleine herinnering aan de filosofie achter de concepten van het
‘honorarium’, ‘persoonlijk aandeel’ en ‘derde betaler’, stuk voor stuk essentiële bakens van
ons gezondheidssysteem.

Wist u dit?

Het honorarium
In België bestaat het honorarium betreffende de geneeskundige verstrekkingen uit twee bedragen:
• het bedrag ten laste van de ziekteverzekering, terugbetaald door het ziekenfonds;
• het persoonlijk aandeel dat ten laste blijft van de patiënt.

De akkoorden en conven
ties met de zorgverstrekkers stipuleren
het ‘respect voor
de honoraria’, dus me
erbepaald de twee
genoemde bedragen wa
aruit ze bestaan.
De geconventioneerde
verstrekker verbindt
er zich volgens de Onafh
ankelijke Ziekenfondsen dus toe om OO
K het persoonlijk
aandeel te innen.

Het supplement
Wist u dit?
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Bovenop het honorarium heeft de zorgverstrekker het
recht om in welbepaalde gevallen een supplement aan
te rekenen aan de patiënt. In dat geval aanvaardt men
dat de zorgverstrekker een honorariumtoeslag int. Via
akkoorden en overeenkomsten kunnen de verzekeringsinstellingen en vertegenwoordigers van zorgverstrekkers
wel de bescherming van de patiënten tegen dergelijke
supplementen organiseren: degenen die deze akkoorden en overeenkomsten ondertekenen verbinden er zich
namelijk toe om geen honorariumsupplementen aan te
rekenen aan hun patiënten of om deze te beperken.

Het persoonlijk aandeel
Het persoonlijk aandeel werd in het leven geroepen om de
participatie van de patiënt aan ons gezondheidszorgsysteem
te verzekeren en diens verantwoordelijkheid bij het binnen
de perken houden van de kosten te activeren. Doordat de
patiënt een deel van het honorarium zelf betaalt, wordt hij
zich namelijk bewust van de kostprijs van de verzorging en
de waarde van de handeling van de zorgverstrekker.
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Wist u dit?

rol van het
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nische biologie en
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De derde betaler
De derde betaler heeft tot doel om de patiënt te beschermen tegen dure verstrekkingen en diens toegang tot de
gezondheidszorg te vereenvoudigen. Deze maatregel
geeft de zorgverstrekker namelijk de toestemming om
het bedrag van de tegemoetkoming van de ziekteverzekering rechtstreeks aan te rekenen aan het ziekenfonds:
op die manier hoeft de patiënt het geld niet voor te
schieten en betaalt hij slechts het persoonlijk aandeel.
Regina De Paepe - Expert
& Karima Amrous

Op naar een verantwoordelijke solidariteit

De patiënt, actor van zijn gezondheid
Om ten volle zijn rol te kunnen spelen binnen het systeem van de gezondheidszorg, volstaat het niet dat de
patiënt geïnformeerd is over de reële kostprijs van zijn
medische consumptie. Hij moet namelijk zelf ook financieel bijdragen tot het gezondheidszorgsysteem door
een klein deel van de kosten zelf te betalen.
De steeds algemener wordende toepassing van de derde betaler, gecombineerd met de niet-inning van het
persoonlijk aandeel, verhindert de patiënt om die rol
te spelen en voedt het valse idee van een ‘gratis’ geneeskunde. Daarenboven zorgt die niet-inning van het
persoonlijk aandeel door bepaalde zorgverstrekkers
voor een oneerlijke concurrentie met hun geconventioneerde collega’s.
Derde betaler: eerst de zwakkeren beschermen
De Onafhankelijke Ziekenfondsen stellen zich erg
voorzichtig op ten aanzien van elk voorstel rond een uitbreiding van de derde betaler. Enkel objectieve criteria
zoals de economische of medische situatie van patiënten kunnen een uitbreiding rechtvaardigen.
• De bescherming van de armste bevolkingsgroepen
is prioritair. De verlaging, tot zelfs de niet-inning
van het persoonlijk aandeel in combinatie met de
toepassing van de derde betaler voor deze sociale categorieën is dan ook niet enkel verdedigbaar, maar
zelfs wenselijk.
• Ook de bescherming van de chronisch zieken is een
grote bekommernis. Zo is de derde betaler één van de
voordelen die hen moet worden toegekend. Zij moeten namelijk tal van geneeskundige verstrekkingen
betalen.
• Ten slotte zou de derde betaler ook kunnen worden
uitgebreid naar patiënten die zelf meewerken aan
het behoud van hun gezondheid. Zo zou men kunnen
overwegen om de derde betaler toe te kennen aan patiënten die actief aan preventie doen. Deze maatregel
kan samen met de invoering van het disease management worden georganiseerd.

Zorgverstrekkers: naar een vrijwillige toepassing van
de derde betaler
De zorgverstrekker moet zelf kunnen kiezen of hij de
derde betaler wil toepassen. Als de zorgverstrekker
verplicht wordt om de derde betaler toe te passen op de
rechthebbenden van de sociale derde betaler, is het namelijk niet ondenkbaar dat hij patiënten zal weigeren.
Voor de Onafhankelijke Ziekenfondsen is dan ook enkel
een vrijwillige toepassing van de derde betaler een garantie op de eerlijke toepassing van het systeem.
Persoonlijk aandeel
Rekening houdend met de essentiële regulerende functies van het persoonlijk aandeel pleiten de
Onafhankelijke Ziekenfondsen voor de verplichte inning
van het persoonlijk aandeel. Mogelijkheden tot afwijking van deze verplichting moeten niettemin voorzien
kunnen worden.

Standpunt Onafhankelijke Ziekenfondsen

Om de toegankelijkheid van de gezondheidszorg te garanderen, is het essentieel dat alle gezondheidsactoren (verstrekkers, ziekenfondsen en patiënten) betrokken zijn bij de beheersing van de gezondheidskosten. Middelen als het
persoonlijk aandeel en de derde betaler moeten dan ook worden gebruikt op een doordachte manier.

Ja aan de supplementen, ... onder bepaalde voorwaarden
Therapeutische evoluties mogen niet worden bedreigd
door budgettaire beperkingen. Verstrekkingen die niet
worden terugbetaald door de ziekteverzekering moeten
dan ook aangeboden kunnen worden aan de patiënt, op
voorwaarde dat hij goed geïnformeerd wordt door de
verstrekker over de kostprijs van de verstrekking en het
feit dat deze niet wordt terugbetaald.
Verstrekkers die ervoor kiezen om het medicomutakkoord niet te ondertekenen, mogen supplementen
aanrekenen, maar ze moeten zich niettemin engageren
om een rechtvaardige prijs te vragen aan de patiënt.
Geconventioneerde verstrekkers verplichten er zich
dan weer toe om zich te houden aan de tarieven uit de
conventie en ze mogen in het algemeen dan ook geen
supplementen innen. Ze moeten desondanks verstrekkingen kunnen aanrekenen die niet opgenomen zijn in
de nomenclatuur of die buiten de terugbetalingscriteria
vallen via supplementen, op voorwaarde dat de patiënt
goed geïnformeerd wordt over de prijs en de reden van
de niet-terugbetaling (afwezigheid van medische evidentie bijvoorbeeld).
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Europa

Nieuwe rechten

voor de mobiele patiënt

Begin 2011 keurden het Europese Parlement en de Europese Ministerraad de
langverwachte richtlijn rond grensoverschrijdende gezondheidszorg goed. De
Europese Parlementsleden schuwden hierover de grote verklaringen niet: er zijn
geen grenzen meer voor de Europese patiënt. Een beetje nuancering en voorzichtigheid zijn op hun plaats, maar er zijn wel degelijk belangrijke evoluties voor de
mobiele patiënt.

E

ind 2010 deed het Belgische
voorzitterschap van de EU
wat niemand nog mogelijk
achtte: een compromis bereiken
tussen het Europese Parlement en
de Europese Raad over de richtlijn
rond grensoverschrijdende verzorging. Deze richtlijn moet in de
toekomst voor meer rechtszekerheid zorgen voor patiënten die voor
geneeskundige verzorging over de
grens kijken. Daarnaast is het de
bedoeling om de lidstaten beter
samen te laten samenwerken rond
eHealth en de Europese referentienetwerken. Binnen 30 maanden
moet de richtlijn omgezet worden
in de nationale wetgevingen. Op
25 oktober 2013 treedt de richtlijn
in werking. Een overzicht van de
voornaamste nieuwigheden!

Een grotere mobiliteit…
• In principe zal men geen toestemming van het ziekenfonds meer
moeten vragen om zich in een
andere lidstaat te laten verzorgen.
Bij zijn terugkeer in België heeft
de verzekerde minstens recht op
dezelfde terugbetaling als deze die
hij zou ontvangen als de verzorging of de behandeling in België
plaatsgevonden zou hebben.
• De lidstaten kunnen wel een
nieuwe procedure van voorafgaandelijke toestemming in het leven
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roepen, vooral voor medische
verzorging die kadert in een beleid van planning en voor dure
geneeskundige behandelingen
en onderzoeken. België zal zeer
waarschijnlijk een dergelijke toestemming introduceren.
• Voor de meeste ambulante verzorging en sommige behandelingen
waarvoor een ziekenhuisopname
nodig is en die buiten het programmeringbeleid vallen, zal
deze voorwaarde van toestemming niet gelden. Niettemin moet
de patiënt voorzichtig zijn. Als de
behandeling in het buitenland niet
erkend is in België of gewoon
niet terugbetaald wordt volgens
de Belgische nomenclatuur, kan
dit leiden tot onaangename en
vooral dure verrassingen voor de
patiënt. De ziekenfondsen zullen
de verzekerden goed moeten informeren omtrent deze risico’s.

Een ‘voucher’ om zich te
laten verzorgen?
Om te vermijden dat enkel de ‘rijken’ zich in het buitenland kunnen
laten behandelen, werd de ‘voucher’ bedacht. De patiënt zou dan
een soort cheque krijgen van zijn
ziekenfonds om zijn behandeling in
het buitenland te kunnen betalen.
Op de cheque zou het bedrag van
de terugbetaling tegen Belgisch

tarief staan. Klinkt allemaal goed,
maar is het realiseerbaar? Zal het
altijd mogelijk zijn om op voorhand
te weten waaruit de behandeling
bestaat? En zal het buitenlandse
ziekenhuis niet geneigd zijn om het
volledige bedrag op de ‘voucher’
te gebruiken, indien de medische
kosten onder het bedrag van de
‘voucher’ zouden liggen?
Voor zeldzame ziekten zal de richtlijn zorgen voor een gemakkelijke
toegang tot experts en referentiecentra in andere lidstaten voor
behandelingen en het stellen van
diagnoses, o.a. door de oprichting
van Europese referentienetwerken
(lees het artikel op pagina 28).

Contactpunten
Transparante informatie voor de
patiënten is één van de rode draden in de richtlijn, met de nationale
contactpunten als belangrijkste
nieuwigheid. Deze moeten de patiënten informeren over zaken als
de
terugbetalingsvoorwaarden,
verstrekkers, kwaliteits- en veiligheidsnormen, de procedures in
geval van een klacht of geschil.
De lidstaten hebben ook de opdracht om verstrekkers aan te
sporen om voldoende informatie
te verstrekken zodat patiënten met
kennis van zaken een keuze kunnen maken over een eventuele
behandeling. De lijst van inlichtingen waarover de verstrekker
in het land van behandeling moet
informeren is uitgebreid: “… onder

Forum zorgverstrekkers

meer over mogelijke behandelingen, de beschikbaarheid, de
kwaliteit en de veiligheid van de
gezondheidszorg die ze verlenen
in de lidstaat waar de behandeling plaatsvindt, duidelijke facturen
en duidelijke prijsinformatie, alsmede over informatie betreffende
de vergunnings- of registratiestatus en verzekeringsdekking van de
zorgaanbieder of andere individuele of collectieve vormen van bescherming met betrekking tot de
beroepsaansprakelijkheid.”*
België trekt vele buitenlandse patiënten aan. Door de richtlijn zal
België een belangrijke informatieopdracht hebben. Deze opdracht
kan leiden tot een grotere transparantie, waarvan ook de Belgische
patiënten kunnen genieten.

Voorschriften
De richtlijn bepaalt dat de
lidstaten elkaars voorschriften
moeten erkennen. In de toekomst zal een verzekerde zijn
geneesmiddelen bijvoorbeeld
moeten kunnen aanschaffen in
een Brusselse apotheek met een
Duits voorschrift. Daarbij moeten

nog heel wat praktische aspecten
uitgeklaard worden, zoals de te
volgen procedure bij twijfels over
de echtheid van het voorschrift.
En kan de apotheker het geneesmiddel afleveren wanneer het in
België bestaat met een andere
dosering?
De Europese Commissie moet de
lidstaten ondersteunen in de verwezenlijking hiervan, o.a. door
maatregelen te nemen opdat een
apotheker kan nagaan of een voorschrift echt is en of het afgeleverd
is door een verstrekker die daarvoor bevoegd is. Ze moeten ook
richtlijnen geven omtrent de interoperabiliteit voor de ontwikkeling
van elektronische voorschriften.
Deze principes gelden ook voor
medische hulpmiddelen, maar niet
voor voorschriften voor medische
verstrekkingen (vb. voorschrift
voor kinesitherapie).

eHealth
Ook eHealth krijgt een prominente plaats in de richtlijn. Voor
het eerst wordt gepreciseerd
op welke manier dergelijke

verstrekkingen benaderd moeten
worden. In het geval van telegeneeskunde bepaalt de richtlijn dat
de gezondheidszorg geacht wordt
te zijn verstrekt in de lidstaat
waar de verstrekker gevestigd is.
Daarnaast is er de ambitie om
de lidstaten tot meer overleg en
samenwerking aan te sporen via
de oprichting van netwerken die
– ook al is de deelname niet verplicht – wel mogelijkheden biedt
voor de lidstaten. Zo is er sprake
van de oprichting van een eHealthnetwerk en een netwerk rond
Health Technology Assessment
om te komen tot meer vergelijkbare informatie over de relatieve
efficiëntie en doeltreffendheid van
nieuwe technologieën. In tijden
van budgettaire beperkingen en
stijgende technologiekosten is dit
een kans die de lidstaten niet kunnen laten liggen.

Christian Horemans,
Expert Internationale Zaken
christian.horemans@mloz.be
* Art. 4, §2, b van de Europese richtlijn
2011/24/EU van het Europees Parlement en
de Raad van 9 maart 2011 betreffende de
toepassing van de rechten van de patiënten
bij grensoverschrijdende gezondheidszorg.

De richtlijn biedt mogelijkheden tot evolutie

De Onafhankelijke Ziekenfondsen zien alvast volgende
aandachtspunten:
• 30 maanden om deze richtlijn om te zetten lijkt lang,
maar het is raadzaam om tijdig te starten met het
overleg over de omzetting. Op die manier is er voldoende tijd voor analyses en besluitvorming. Zo zou het
bijvoorbeeld interessant zijn om de huidige informatieverstrekking door de verstrekkers te toetsen aan de
informatieopdracht omschreven in de richtlijn.

• Vandaag bestaat al een procedure van voorafgaandelijke
toestemming in het kader van de verordening 883/2004.
Het is noodzakelijk dat de link met de nieuwe richtlijn
uitgeklaard wordt. Voor deze opdracht lijkt het aangewezen dat het RIZIV de reeds bestaande werkgroep in
deze materie opnieuw samenroept om aanbevelingen
te formuleren.
• De ziekenfondsen moeten nauw betrokken worden bij
strategische beslissingen als de oprichting van nationale contactpunt(en), de aanvaarding van buitenlandse
voorschriften in Belgische apotheken en de beslissing
om al dan niet te werken met een ‘voucher’.
• De ziekenfondsen hebben een lange ervaring in de
materie van geprogrammeerde medische verzorging en moeten dus eveneens betrokken worden bij
de organisatie en ontwikkeling van informatie voor de
verzekerden.

Standpunt Onafhankelijke Ziekenfondsen

In het begin verklaarden sommigen dat deze richtlijn
weinig impact zal hebben op de Belgische gezondheidszorg en ziekteverzekering. Dit geeft de indruk dat de
mogelijke gevolgen van de richtlijn onderschat worden.
Daarenboven moet men de richtlijn niet enkel benaderen
als een Europese verplichting, maar ook als een mogelijkheid die evoluties op nationaal niveau kan ondersteunen.
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Het debat
Christophe Van den Bremt
Adviserend-geneesheer bij de
Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Op 25 februari 2011 hebben het RIZIV en de VDAB een overeenkomst gesloten in het kader van de arbeidsreïntegratie. Het doel:
arbeidsongeschikten begeleiden naar geschikt werk. Christophe
Van den Bremt, adviserend geneesheer bij de Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen, en Estelle Ceulemans, Adviseur bij
de Federale Studiedienst van het ABVV, laten hun licht schijnen over
dit pilootproject!

"Een belangrijke stap
in de goede richting"

"Geen activering van
zieken en invaliden"

Sinds de wet van 2006 rond arbeidsreïntegratie
kunnen de adviserend geneesheren wel een rol
spelen bij de sociale en professionele inschakeling
van arbeidsongeschikten, maar er zijn nog tal van
onontgonnen terreinen die we moeten verkennen.
Denk maar aan beroepsoriënteringsonderzoeken,
bijscholing, stages, contactbehoud met het bedrijf,
… Het is belangrijk dat we deze stappen durven
te zetten in het kader van deze nieuwe visie op de
terugkeer naar het werk op het einde van de arbeidsongeschiktheid. Op lange termijn biedt deze
aanpak namelijk enkel voordelen, zowel voor de
arbeidsongeschikte (zelfvertrouwen, gevoel van
eigenwaarde, …) als voor de maatschappij.

Om alle verwarring te vermijden, wil ik het volgende toch even duidelijk stellen: maatregelen die
bijdragen tot een ‘sociale en professionele wederinschakeling’ zijn natuurlijk positief én noodzakelijk.
Dankzij dergelijke maatregelen kunnen werknemers
die door ziekte of een ongeval lange tijd verwijderd
zijn geweest van het werk, hun oude betrekking
geleidelijk weer opnemen of kunnen ze begeleid
worden naar een nieuwe baan. De samenwerking
tussen het RIZIV en de VDAB die ter zake opgestart
werd, is dus een stap in de goede richting.

Om die arbeidsreïntegratietrajecten beter in de
praktijk te brengen, is wel een betere communicatie
tussen de verschillende partners nodig. Als adviserend geneesheer is het nu namelijk niet eenvoudig
om dit traject te blijven opvolgen. Daarom hebben
de Onafhankelijke Ziekenfondsen werk gemaakt
van een ‘werkhervattingsboekje’, een belangrijk
hulpmiddel voor de arbeidsbegeleiding dat de
communicatie tussen huis- en bedrijfsartsen, adviserend geneesheren, maatschappelijk werkers, …
bevordert. Die onderlinge communicatie is essentieel voor de arbeidsongeschikte zelf, die per slot van
rekening het epicentrum van het arbeidsreïntegratietraject vormt.
Uiteraard komen niet alle arbeidsongeschikte
personen in aanmerking. Maar hoewel het om een
kleine groep gaat, blijven deze inspanningen meer
dan de moeite waard. Het aantal werkwilligen
onder de arbeidsongeschikten zal namelijk enkel
toenemen in de toekomst en dan is het belangrijk
om een brede waaier aan middelen te hebben zodat
we hen opnieuw aan een job kunnen helpen, die
afgestemd is op hun mogelijkheden.

Dergelijke maatregelen mogen echter niet zomaar
klakkeloos op eender wie toegepast worden. De
werknemer moet het eens zijn met de toepassing
van de maatregel. Gezondheid en begroting zijn
twee verschillende dingen. Men mag niet verschuiven van een logica waarin de zieke werknemer of de
invalide persoon begeleid wordt binnen een gekozen
traject, naar een activeringslogica die inhoudt dat
men zijn ‘bereidheid’ om de voorgestelde reclassering te volgen, gaat controleren.
Het is daarenboven belangrijk dat men eerst de
nodige inspanningen levert om de werknemer in
zijn oorspronkelijke betrekking te behouden. Op
die manier kan hij de rechten vrijwaren die gepaard
gaan met zijn anciënniteit. De werkgevers nemen
hun verantwoordelijkheid momenteel niet genoeg
op, temeer omdat ze de mogelijkheid hebben om
een zieke werknemer zonder opzeg of vergoedingen
te ontslaan als de werknemer ‘definitief’ arbeidsongeschikt wordt verklaard.
Er zit overigens nog een addertje onder het gras
wanneer de werknemer vrijwillig terugkeert naar de
wereld van de arbeid. Een werknemer die dit doet,
zal logischerwijze erkend worden als in staat om
een nieuw beroep uit te oefenen. Hij komt dan echter
niet terecht in het stelsel van de uitkeringen, maar
in het veel minder gunstige werkloosheidsstelsel.

Opgelet: de uitspraken in deze rubriek zijn enkel een weergave van de opvattingen van de auteur.
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Estelle Ceulemans,
Adviseur bij de federale
studiedienst van het ABVV
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De Onafhankelijke Ziekenfondsen verminderen
de administratieve werklast van de huisartsen

Goed nieuws voor de huisartsen: de Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen heeft het beheer van de
derde betaler gecentraliseerd voor de 7 Onafhankelijke
Ziekenfondsen. De huisartsen kunnen voortaan met
hun facturen terecht op een enkel adres en ze beschikken over één aanspreekpunt.
Ze hoeven hun zendingen dus niet langer in verschillende omslagen te stoppen naargelang het ziekenfonds
waarvoor de factuur bestemd is (OZ, Euromut, Securex
Onafhankelijk Ziekenfonds, Partena Ziekenfonds, Omnimut, Partenamut, Freie Krankenkasse).
Sinds 1 april 2011 kunnen de huisartsen het stadium
waarin hun factuur zich bevindt, overigens ook opvolgen via de Internettool MLOZ - For Care Provider (4CP).
Alle huisartsen hebben al een paswoord ontvangen,
zodat ze rechtstreeks naar de beveiligde pagina MLOZ
- 4CP kunnen gaan via de site www.mloz.be. Dankzij
dit hulpmiddel kunnen ze overigens ook het remgeld
berekenen, rekening houdend met het statuut van de
patiënt. De online opvolging van de betalingen betreffende het globaal medisch dossier (e-GMD) en de
zorgtrajecten werd eveneens opgenomen in MLOZ 4CP.
Enig aanspreekpunt voor de huisartsen:
Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Dienst Tarifering – Derde betaler
Sint-Huibrechtsstraat 49, 1150 Brussel
T 02 778 96 11 - infoDB@mloz.be

Motiveren tot rookstop:
site voor zorgverstrekkers!
Een goed gesprek heelt vele wonden, maar
het kan ook leiden tot gedragsveranderingen.
Daarom lanceerde het VIGeZ motiverentotrookstop.be, een site die zorgverstrekkers leert hoe
ze hun patiënten kunnen aanzetten tot stoppen
met roken. Een schitterend initiatief, want de
motivatie van de roker om de sigaret de rug toe
te keren is de sleutel tot succes. Motiverende
gespreksvoering is dan ook een belangrijke
stap in het proces om te stoppen met roken. Op
motiverentotrookstop.be kunnen huisartsen,
tandartsen, thuisverpleegkundigen, … daarom
deze techniek aanleren. Op die manier kunnen
ze de interne motivatie tot rookstop bij hun patiënten versterken.
www.motiverentotrookstop.be

Lichte depressie overbehandeld
De cijfers van het RIZIV liegen er niet om: maar liefst 1 op
de 10 Belgen slikt antidepressiva. Voor 2010 registreerde het
RIZIV al 265.943.693 dosissen antidepressiva. Dat is bijna
een miljoen meer dan in 2009. Cijfers van de geneesmiddelenindustrie bevestigen deze stijging. De verkoop van
antidepressiva is het afgelopen jaar namelijk toegenomen
met 4,3 % en in de ziekenhuizen valt zelfs een toename van
18,6 % te noteren.
Nochtans lijdt niet iedereen die deze geneesmiddelen
neemt echt aan een depressie. De mogelijke verklaringen?
Na verloop van tijd hebben mensen vaak een hogere dosis van een geneesmiddel nodig om het gewenste effect
te bereiken. Daarnaast ligt ook een verkeerd gebruik van
antidepressiva aan de basis van deze stijging. Voor zware
depressies bestaat er namelijk vaak een onderbehandeling
terwijl lichte depressies of aandoeningen die geen depressie zijn in vele gevallen worden overbehandeld.

Bron: RIZIV

Te weinig artsen voor de intensieve zorg?
Iedere Belg komt gemiddeld 1 keer in zijn leven terecht op een dienst intensieve verzorging. Welnu,
het gevaar is niet denkbeeldig dat de medische
centra in de komende jaren door de vergrijzing van
de bevolking geconfronteerd zullen worden met een
gebrek aan gespecialiseerde artsen voor hun dienst
intensieve verzorging. De groeiende vraag overstijgt
immers het aanbod, zo vernamen we in de marge van

het 31e wereldcongres van de intensieve verzorging,
dat eind maart georganiseerd werd in Brussel. “Vraag
en aanbod zijn momenteel nog nipt in evenwicht in
het merendeel van de verzorgingsinstellingen, maar
er dreigt een groot personeelstekort in de toekomst”,
dixit Professor Jean-Louis Vincent, Diensthoofd Intensieve Verzorging van het Erasmusziekenhuis ULB.
Bron: Belga

door Nathalie Renna – nathalie.renna@mloz.be
& Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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Disease mongering

Valse ziektes,
echte winsten?
‘Disease mongering’ staat voor een
marketingpraktijk binnen de farmaceutische
industrie waarbij promotie gevoerd wordt rond
een al dan niet erkende ‘ziekte’, met de bedoeling om
een geneesmiddel te verkopen. Ondanks de tegenkanting van heel wat artsen, eist de
farmaceutische industrie deze promotietechniek op. Haar argument: het recht om informatie
te verschaffen. Dr. Monique Debauche, psychiater, klaagt dan ook de ernst van dit probleem
aan. Hieronder leest u haar opvattingen, alsook die van de farmaceutische industrie en een
arts in het veld.

H

et fenomeen van ‘disease mongering’,
waarvan we al enkele jaren getuige zijn, begint uit de hand te lopen”. De overconsumptie van geneesmiddelen waartoe dit fenomeen leidt,
is door haar iatrogene gevolgen, schadelijk voor de
volksgezondheid en veroorzaakt een grote financiële
verspilling, zowel voor de patiënt als de overheid.
Hoe wordt een ziekte juist aan de man gebracht? Het
komt erop neer dat de grenzen van een aandoening
zodanig ‘opgeklopt’ worden, dat het aantal potentiële
consumenten van een product fors stijgt. Dit bereik
je door een kwaaltje op te blazen tot een ware ziekte,
door de criteria van een bestaande ziekte uit te breiden of door risicofactoren te behandelen zonder dat
de prognose van de patiënt daarom verbetert.
De farmaceutische bedrijven lanceren ‘informatiecampagnes’ over ‘ziektes’ die niet bedoeld zijn om aan
preventie of gezondheidspromotie te doen, maar om
de mensen te overtuigen dat waaraan ze lijden wel degelijk een naam heeft en dat er een geneesmiddel op
de markt komt dat alles beter zal maken. Wanneer het
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geneesmiddel dan echt op de markt wordt gebracht,
zijn zowel de voorschrijvers als de patiënten al volledig klaargestoomd voor dit nieuwe ‘wondermiddel’.

Van banaliteit tot medisch feit
Voorbeelden van disease mongering zijn er genoeg.
De grens tussen een echte aandoening en een alledaags kwaaltje is per definitie vaag. Er zijn tal van
manieren om een gat in de markt te creëren en de
vraag naar een bepaald geneesmiddel te doen stijgen:
• Een natuurlijk probleem voorstellen als ziekte:
de medicalisering van de menopauze, het premenstrueel syndroom, seksuele disfunctionaliteit bij
vrouwen (43 % van de vrouwen zou hieraan lijden),
prikkelbaredarmsyndroom, rusteloze benen…
• Een gewone risicofactor voorstellen als een ziekte:
te hoge cholesterol of osteoporose.
• De standaardisering van het menselijk gedrag:
hierdoor wordt niet alleen een norm bepaald,
maar worden ook de afwijkingen van die norm in
de verf gezet. Voor wie in ziektes handelt, vormt

Forum zorgverstrekkers

het classificatiesysteem van psychische stoornis- een universitaire ploeg, liefst een Angelsaksische, de
sen van de DSM-IV (Diagnostic and Statistical publicatie van artikels in tijdschriften met ronkende
Manual of Mental Disorders) een onuitputtelijke namen, genetisch onderzoek, een evolutionistische
inspiratiebron. Aandoeningen die het momenteel Darwinistische theorie, onderzoek met diermodel,
erg goed doen, zijn: depressie in
onderzoek in medische beeldvoral haar vormen, sociale fobie, de
ming, een hypothese op basis van
intermittente explosieve stoornis,
neurowetenschap, een biologische
aandachtsstoornissen, hyperactimarker, een schaal en een diagnosDe grens tussen
viteit en bipolaire aandoeningen.
tische score: het blijken stuk voor
een echte aandoening
Die laatste twee zetten op een
stuk doeltreffende manieren om
en een alledaags kwaaleen nieuwe aandoening te lanceren.
zorgwekkende manier de deur
tje is per definitie vaag
wagenwijd open naar de geneesmiddelenmarkt voor kinderen,
Als kers op de taart wordt er dan
die tot nu toe redelijk gespaard is
nog een ‘historisch’ onderzoek
gebleven van deze trend.
bijgesleurd, waaruit blijkt dat het
probleem al bestond van in de Oudheid en zelfs
Hoe kan je ‘disease mongering’ herkennen? Over het voorkwam bij bekende figuren uit de geschiedenis.
algemeen gaat het om aandoeningen met een hoge
Weliswaar in een iets andere vorm, maar de ziekte zou
prevalentie, die herkenbaar zijn voor het grote publiek
dus altijd al bestaan hebben. Je moet bijna specialist
en die een invloed hebben op verschillende aspecten ter zake zijn om niet met open ogen in dit pseudo
van het leven (relaties, werk, …). De symptomen zijn wetenschappelijke gewauwel te lopen.
bovendien vaak erg discreet en subklinisch. Het gevolg is dat de patiënten in eerste instantie meestal Om het geheel nog wat geloofwaardiger te maken,
niet weten dat ze dit probleem hebben. Geen won- wordt een patiëntenvereniging opgericht en een
der dus dat het probleem onderschat, onvoldoende website opgestart, bedoeld om het publiek te inforgediagnosticeerd en onderbehandeld is. Zo krijg je meren. Dit alles om een geneesmiddel op de markt
natuurlijk perfect promotiemateriaal.
te brengen dat de sociale zekerheid veel geld kost en
dat in het beste geval (om de markt te ondersteunen)
levenslang ingenomen moet worden.
Prestigieuze referenties
De farmaceutische bedrijven omkaderen hun promocampagnes bovendien met onderzoek waarin de
klassieke aandoeningen belicht worden vanuit de moderne wetenschappelijke geneeskunde. Hierbij worden
kosten noch moeite gespaard. De betrokkenheid van

Besluit
Disease mongering is een ernstig probleem, aangezien het ons hierdoor aan financiële middelen
ontbreekt om te doen wat echt belangrijk is: de aanpak
van ernstige aandoeningen, het opzetten
van niet-medicamenteuze therapieën en
de bevordering van de gezondheid van
minderbedeelde bevolkingsgroepen.
Geneesmiddelen die op deze manier gepromoot worden, zijn overigens niet vrij
van bijwerkingen. De ondoordachtheid
waarmee deze uitgebreide commercialisering van blockbusters vandaag
gebeurt, zou de algemene gezondheid
van onze bevolking wel eens zuur kunnen opbreken.
Het is dan ook heel belangrijk dat de
ontwikkeling van dit fenomeen in de
toekomst onderzocht, beperkt en bekendgemaakt wordt.

Een laag libido bij vrouwen, een ziekte? Dat laten sommige farmaceutische bedrijven uitschijnen.

Dr. Monique Debauche,
Psychiater
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Disease mongering :

Leo Neels, directeur-generaal van pharma.be, weerlegt

3 beschuldigingen:

We kunnen geen
ziektes uitvinden!

1

“De farmaceutische industrie
‘creëert’ ziektes om meer
geneesmiddelen te verkopen”

Leo Neels - Dat is een klassiek standpunt uit de antifarmaceutische beweging. We kunnen niet zomaar
ziektes uitvinden, net zoals we niet zomaar geneesmiddelen kunnen creëren! Geneesmiddelen mogen
slechts op de markt gebracht worden wanneer ze
voldoen aan twee criteria: de doeltreffendheid van het
geneesmiddel voor de behandeling van een bepaalde
aandoening en de veiligheid van dit product. De eisen
zijn zo streng dat er 8 à 12 jaar klinisch onderzoek
nodig is om de indicaties van geneesmiddelen voor
bepaalde aandoeningen erkend te krijgen. Publiciteit
maken bij het grote publiek voor geneesmiddelen
waarvoor een voorschrift verplicht is, is verboden. De
farmaceutische bedrijven hebben wel de toestemming
om informatie te verstrekken over ziektes. Ook hier
mogen we echter niet zomaar schrijven wat we willen.
De farmaceutische bedrijven worden onderworpen
aan een strenge toestemmingsprocedure waarbij ze
hun bewustmakingscampagnes vooraf ter goedkeuring moeten voorleggen aan de bevoegde minister. De
informatie die verspreid wordt, is dus goedgekeurd.

2

“De farmaceutische industrie
is niet het best geplaatst om de
consument te informeren”

L.N. - Onze maatschappij gaat uit van het idee van de
uitwisseling van (en de confrontatie tussen) informatie en meningen. We vertrekken vanuit het principe
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dat iedereen zelf een idee moet kunnen vormen. De
anti-farmabeweging probeert om de farma-industrie
de mond te snoeren, terwijl die als enige verantwoordelijk is voor het onderzoek naar (en de ontwikkeling
van) geneesmiddelen. De zwijgplicht van de farmaindustrie gaat in tegen alle logica van een wereld
waarin te veel onjuiste informatie in omloop is. Wij
vinden juist dat men niemand de mond mag snoeren
en dat de consument net de kans moet krijgen om een
onderscheid te leren maken tussen juiste en onjuiste
informatie.

3

“De communicatiecampagnes van de
farmaceutische bedrijven zorgen voor
een voortdurend gevoel van onveiligheid ”

L.N. - Men moet een juist evenwicht proberen te vinden. Het publiek van vandaag is constant op zoek naar
informatie over voeding, hygiëne, veiligheid en dus ook
gezondheid. Is het lanceren van een sensibiliseringscampagne hetzelfde als aan de alarmbel trekken?
Men moet zorgen voor evenwichtige informatie. Dankzij deze campagnes kan ook de aandacht gevestigd
worden op de nood aan een vroegtijdige diagnose. Dat
is namelijk echt wel een leemte. Het is geen goede
zaak als een aandoening te laat gediagnosticeerd
wordt, want dat is nefast voor de efficiëntie van de
therapie. Dit fenomeen geeft vaak ook aanleiding tot
bijkomende kosten voor de ziekteverzekering.
Die verwijten zijn overigens niet nieuw, de farmaceutische wereld hoort dit liedje al een vijftiental jaar!
Interview door Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Disease mongering :
Mening van een arts in het veld - Axel Hoffman

De druk is hoog en om er
niet onder te bezwijken,
moet je al sterk in je

schoenen staan!

Hebben we allemaal ziektes zonder
het te weten?
Axel Hoffman - Die vraag is niet relevant. Het concept ‘ziekte’ is namelijk een cultureel gegeven. Er zijn
slechts enkele ‘grote symptomen’ die universeel als
ziektes beschouwd worden, voornamelijk de symptomen die de persoon in kwestie zwaar gehandicapt
maken: verlamming, ernstige verzwakking, volledig
en/of onomkeerbaar verlies van lichaamsfuncties.
Bovendien is men het dan nog niet eens over de
ernst van deze symptomen. Wat hier als een ziekte
beschouwd wordt, zal dat niet noodzakelijk ergens
anders zijn en omgekeerd.
Als we de grote aandoeningen buiten beschouwing
laten (dit is zo in de meeste gevallen), dan luidt de
echte vraag: wie bepaalt wanneer men van een ziekte
mag spreken? Een eenduidig antwoord op deze vraag
is er niet. De lijst van wie een ziekte ‘officieel maakt’,
is oneindig: gezaghebbende stemmen uit de medische wereld, de traditie, de buurman ‘die gezegd
heeft dat’, de televisie, religieuze gezagsdragers, het
gerecht, de verzekeringsmaatschappijen, persoonlijke
bezorgdheid of de ‘therapieverkopers’ (al dan niet farmaceuticabedrijven of charlatans).

Spelen bepaalde artsen het spelletje van de
farmaceuticabedrijven niet mee door geneesmiddelen voor te schrijven voor ziektes die er
eigenlijk geen zijn?
A.H. - Als we dit kaderen binnen de redenering dat
een ziekte een culturele constructie is, dan is het logische gevolg dat diegenen die het gezag hebben om te
bepalen wat een ziekte is, het therapeutische gedrag
van de artsen kunnen ‘sturen’. Wanneer de firma’s
een ziekte ‘identificeren’ en erin slagen om enkele
opinieleiders van hun standpunt te overtuigen, dan
is een nieuwe ziekte geboren. Door bijvoorbeeld ver-

legenheid systematisch om te dopen tot een ‘sociale
fobie’ en daar een wetenschappelijke draai aan te geven, heeft men iets gemedicaliseerd dat waarschijnlijk
enkel in extreme gevallen een echt leed en een ware
handicap genoemd mag worden. Binnen deze context
zal een arts die geen behandeling voorschrijft voor
sociale fobie met de vinger gewezen worden: de druk
is hoog en om er niet onder te bezwijken, moet je al
sterk in je schoenen staan!

Zijn artsen echt ongevoelig voor de invloed van
de farmaceutische industrie?
A.H. - Natuurlijk zijn de artsen beïnvloedbaar door
de firma’s. Die halen dan ook alles uit de kast om de
artsen te overtuigen om een bepaald geneesmiddel
voor te schrijven. Corruptie bestaat wellicht, maar ze
maken ook gebruik van alle mogelijke overtuigingsmiddelen: sympathieke medische afgevaardigden,
opdringerige publiciteit, chantage, pseudowetenschappelijke publicaties, staaltjes, sponsoring van
medische activiteiten, aanwezigheidspolitiek bij medische studenten, infiltratie in patiëntenverenigingen
om druk te zetten op de arts om voor te schrijven, enz.

Is de patiënt echt in staat om de informatie
van de farmaceutische bedrijven zelf te
interpreteren?
A.H. - In geen geval. Zelfs de professionals laten zich
in de luren leggen. Op Europees niveau is het lobbyen
van firma’s om de toestemming te krijgen voor het
maken van publiciteit voor geneesmiddelen waarvoor een voorschrift nodig is, geen nobele daad van
gezondheidseducatie en -informatie, maar een pure
marketingstrategie!
Interview door Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Europese samenwerking rond zeldzame ziektes
De problematiek van de zeldzame ziektes krijgt de afgelopen jaren meer en meer aandacht
en steun. Uit een recente Europese rondvraag blijkt dat er ook een breed draagvlak is voor
meer Europese samenwerking in dit domein.

O

p vraag van de Europese
Commissie hebben eind
2010 meer dan 26.000 Europeanen (waaronder 1.000 Belgen) deelgenomen aan een enquête* over zeldzame ziektes. Het
doel: te weten komen in welke
mate het brede publiek deze problematiek kent.

Europese samenwerking
Ongeveer 2 op de 3 personen weten
ongeveer wat men bedoelt wanneer
men spreekt van een zeldzame
ziekte (ziekte waar 5 personen op
10.000 aan lijden). Aan de andere
kant dacht 14 % van de deelnemers
aan deze rondvraag dat patiënten
met een zeldzame ziekte geen
enkele kans op een behandeling
hebben en dus in feite aan hun lot
overgelaten zijn.
Het voorstel van meer Europese
samenwerking kan rekenen op
veel steun: 95 % van de deelnemers vindt dat men naar Europese
oplossingen moet zoeken en dat
de patiënten zich gemakkelijker
moeten kunnen laten behandelen
in andere lidstaten. Daarenboven
zijn zo goed als alle ondervraagden
van mening dat alle medische kosten voor patiënten met zeldzame
ziektes terugbetaald moeten worden, ook al zijn de behandelingen

of geneesmiddelen zeer duur. Meer
investeringen in onderzoek en de
ondersteuning van de patiënten
worden ook als prioriteiten gezien.

Nieuwe richtlijn
De zeldzame ziektes hebben
een zeer prominente plaats gekregen in de nieuwe Europese
richtlijn inzake grensoverschrijdende gezondheidszorg die begin
2011 goedgekeurd werd.
De artsen moeten gesensibiliseerd
worden over de bestaande mogelijkheden om een juiste diagnose
te stellen : Europese referentienetwerken en Orphanet-databank.
Daarnaast moeten de patiënten,
artsen en ziekenfondsen erop gewezen worden dat men op basis van
de Europese verordening 883/2004
een toestemming kan krijgen om
zich in andere lidstaten te laten
behandelen.
Dit alles zorgt voor een regelgevend
kader voor meer Europese initiatieven, maar het is nu aan de lidstaten
om dit concreet in te vullen.

Belgisch nationaal plan
De sensibilisering rond zeldzame
ziektes kan beter in België, daar
90 % van de Belgische deelnemers aan de Europese rondvraag
toegeeft weinig te weten over de

echte problemen waarmee deze
patiënten te kampen hebben. Er is
daarenboven een zeer brede steun
voor een nationaal plan rond zeldzame ziektes.
De Koning Boudewijnstichting
publiceerde een rapport over de
aanpak van zeldzame ziektes,
waarbij concrete aanbevelingen
werden voorgesteld.
Deze aanbevelingen zijn volledig in
overeenstemming met de nieuwe
richtlijn. Voor sommige maatregelen is in 2011 ook al een budget
voorzien.
De tweede fase van de werkzaamheden binnen de Koning
Boudewijnstichting werd in april
afgerond. Daarbij werd de nadruk
vooral gelegd op de rol van expertisecentra, patiëntenparticipatie,
opleiding van de gezondheidswerkers, een verbeterde toegang tot
en financiering van diagnose en
behandeling, een gestructureerde
aanpak van de tenlasteneming en
het stimuleren van onderzoek.

Chris Van Hul
Christian Horemans,
Experten Onafhankelijke Ziekenfondsen

i

*http://ec.europa.eu/health/
rare_diseases/eurobarometers

Standpunt Onafhankelijke Ziekenfondsen

Naar een specifiekere aanpak van zeldzame ziektes
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• Bij zeldzame ziektes twijfelt niemand aan de meerwaarde van meer Europese samenwerking. De ontwikkeling van een Europees referentienetwerk in dit domein moet dan ook gestimuleerd worden.
• Bij de omzetting van de Europese richtlijn naar de Belgische wetgeving tegen eind 2013 moeten duidelijke
procedures ontwikkeld worden opdat de patiënt goed zou begrijpen welke procedure gevolgd moet worden
en wat de terugbetalingsmogelijkheden zijn. De aflevering van een toestemming op basis van de verordening
883/2004 moet daarbij gepromoot worden, gezien dit meer zekerheid biedt.
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Preventiecampagne
‘U bent in goede handen’

De resultaten onder de loep!
Handhygiëne in ziekenhuizen is de eenvoudigste en doeltreffendste
maatregel om de overdracht van zorginfecties te vermijden. Om
gezondheidswerkers de daad bij het woord te laten voegen, organiseert
de FOD Volksgezondheid met enkele andere organisaties al voor de vierde
keer de campagne ‘U bent in goede handen’. Hoog tijd om de balans op te maken!

A

l voor de vierde keer promoot de campagne ‘U
bent in goede handen’ handhygiëne en het gebruik van handalcohol bij zorgverleners in acute, chronische en psychiatrische ziekenhuizen. Geen
overbodige luxe, want vandaag de dag loopt nog steeds
6,2 % van de patiënten in acute ziekenhuizen een ziekenhuisinfectie op. En zowel op menselijk als financieel vlak zijn de gevolgen van nosocomiale infecties
zwaar om dragen: ze gaan namelijk gepaard met een
toename van de mortaliteit, hospitalisatieduur en dus
ook van de gezondheidskosten.

Respons
Hoewel bij de laatste editie van de campagne iets minder acute ziekenhuizen deelnamen, sprong nog steeds
89 % op de kar. Bij de chronische ziekenhuizen gaat
het aantal deelnames dan weer crescendo, van 61 % in
2005 tot 77 % in 2010-2011. Ook bij de psychiatrische
ziekenhuizen valt een gelijkaardige stijging waar te
nemen, van 63 % in 2006-2007 tot 71 % in 2010-2011.
In het algemeen kunnen we dus gewagen van een grote
participatie van deze drie soorten ziekenhuizen.

naar 58 % tussen de tweede en de derde campagne).
Hoopgevend is dan weer de vaststelling dat de naleving tussen de eerste en de derde campagne steeg
van 49,6 % tot 58 %. Conclusie: de resultaten zijn
bemoedigend, maar een regelmatige herhaling van
de campagne blijft noodzakelijk om een nog betere
naleving te bewerkstelligen.

En in Europa?
Over heel de wereld zetten organisaties acties rond
handhygiëne op touw. Alleen al in Europa zijn er 17 verschillende campagnes. België hoort daarbij tot de beste
leerlingen van de klas. Zowel qua campagnemateriaal
(affiches, folders, site, gadgets, powerpointpresentaties, …) als politieke en niet-gouvernementele steun
scoren we erg goed. Daarnaast kent de boodschap
van de campagnes een interessante evolutie. Zo stond
tijdens de derde campagne het gebruik van handschoenen centraal terwijl tijdens de vierde campagne
ook de patiënten zelf worden gesensibiliseerd om een
actieve partner te zijn tijdens de verzorging (‘patient
empowerment’).

Voor én na

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

Hieronder vindt u een overzicht van de naleving van de
handhygiënevoorschriften van de laatste drie edities:
Naleving vóór
campagne

Naleving na
campagne

1e campagne (2005)

49,6 %

68,6 %

2e campagne (2006-2007)

53,2 %

69,5 %

3e campagne (2008-2009)

58,0 %

69,0 %

Wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat
het effect van sensibilisatie-acties rond handhygiëne
slechts tijdelijk is. Bovenvermelde cijfers staven die
theorie. Tijdens de campagnes steeg de naleving
namelijk wel met 11 tot 19 %, maar na de campagne
was er telkens een terugval (bijvoorbeeld van 69,5 %

Modus operandi
De campagne bestaat steevast uit drie periodes:
een periode van premetingen, de eigenlijke sensibilisatieperiode en een periode van nametingen.
De sensibilisatieperiode duurt één maand en
zowel ervoor als erna wordt de naleving van de
handhygiënevoorschriften gemeten. Het Wetenschappelijk Instituut voor Volksgezondheid (WIV)
verwerkt deze gegevens om zo de impact van de
campagne te analyseren op nationaal vlak én per
deelnemende instelling.

i

www.handhygienedesmains.be
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Innoverende website van artsen
					 voor hun patiënten
Begin 2011 lanceerde de Franstalige wetenschappelijke organisatie voor huisartsengeneeskunde (SSMG) de website www.mongeneraliste.be, een waar platform voor
de dialoog tussen artsen en het grote publiek. De Onafhankelijke Ziekenfondsen
ondersteunen dit initiatief dat de communicatie stimuleert tussen de huisartsen en
hun patiënten. Health Forum sprak met de initiatiefnemers van het project: dr. Luc
Lefebvre, voorzitter van de SSMG, en dr. Patrick Trefois, hoofdredacteur van de website.

Dr.
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D r.
Patrick
Trefois, u bent
van start gegaan
m e t e e n we l
zeer ambitieus
internetproject
rond gezondheid.
Patrick Trefois Gezien de grote
hoeveelheid informatie op het internet is dit een
gedurfde keuze …
Patrick Trefois - De positie van onze
website is uniek binnen het internetlandschap. Ze is namelijk zowel
bestemd voor de patiënten als voor
de huisartsen. Het is bij wijze van
spreken een website die de huisarts aan zijn patiënt ‘voorschrijft’.
We hadden dan ook een redactionele lijn nodig die voor beide
doelgroepen geschikt was. Neem
nu de dossiers: type 2 diabetes,
artrose, slaap. We selecteren eerst
de thema’s, na een raadpleging van
de wetenschappelijke bibliografie.
Daarna verzamelen we meningen
en ervaringen van patiënten, bijvoorbeeld via focusgroepen. Voor
het dossier rond diabetes konden
we bijvoorbeeld dankzij een ontmoeting met diabetespatiënten

getuigenissen verzamelen en een
idee krijgen van hun ‘gezondheidsbeeld’ (de manier waarop deze
patiënten omgaan met wat hen
overkomt). De bedoeling van deze
gesprekken is om de inhoud van
de dossiers zo goed mogelijk af te
stemmen op hun verwachtingen.
U hecht veel belang aan de
beleving van de patiënt.
P. T. - We proberen echt om het
partnership tussen de patiënt en de
arts te ondersteunen bij de aanpak
van de ziekte. We vinden het hierbij
belangrijk dat de arts beseft dat
de patiënt bij zijn diagnose of in de
maanden die volgen, gedrag als ontkenning, verwerping van de ziekte,
woede, … zal doormaken. Dit gedrag
zal namelijk een invloed hebben op
de manier waarop hij met de adviezen zal omgaan en de behandeling
zal volgen. Daarom staan er op de
website getuigenissen en fiches die
de patiënt kan downloaden. Hij wordt
zo uitgenodigd om zijn reactie op de
aankondiging van de diagnose mee
te delen. Dit zijn allemaal middelen
om de dialoog tussen de patiënt
en de arts te versterken. De arts

beschikt op zijn beurt over fiches
die hij alleen kan printen en aan zijn
patiënt kan geven. De website bevat
dus voor elk wat wils.
Welke kwaliteitsgarantie biedt u
aan de surfer?
P. T. - De garantie van een website
opgesteld door de oudste en grootste wetenschappelijke organisatie
voor huisartsengeneeskunde van
Franstalig België. De SSMG bestaat uit huisartsen die met hun
kennis en enthousiasme deze
organisatie leiden, zonder winstbejag. De SSMG is een vzw met
slechts één doel: de kwaliteit van
de gezondheidszorg verbeteren.
Maar wat met degenen die geen
toegang hebben tot het internet?
P. T. - Het spreekt voor zich dat
het gekozen medium zich de
facto beperkt tot het doelpubliek
van personen die over de nodige
informaticamiddelen beschikken.
Voor wie echter niet over een
internetaansluiting beschikt, kan
de arts de informatie tijdens de
raadpleging downloaden en aan
zijn patiënt overhandigen. De
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teksten zijn bovendien duidelijk en
helder verwoord zonder al te veel
in jargon te vervallen. Ze zijn dus
geschikt voor een breed publiek.
Hoe kan het self-management van
de patiënt worden gestimuleerd?

P. T. - Een patiënt waar beter naar
geluisterd wordt en die beter geïnformeerd is, zal automatisch meer
geneigd zijn om zijn gezondheid
in handen te nemen. De website
pleit voor een raadpleging waarbij
vertrokken wordt vanuit het stand-

punt van de patiënt: er wordt naar
hem geluisterd, al zijn angsten en
wensen worden samen besproken
om een behandeling op te stellen
waar hij met kennis van zaken
achter kan staan.

De patiënt motiveren om zelf zijn gezondheid in handen te nemen
Dr. Luc
Lefebvre, u
bent voorzitter
van de SSMG.
Wat verdedigt
uw organisatie?

Luc Lefebvre Onze
weten
schappelijke
organisatie
verdedigt de kwaliteit van de
huisartsengeneeskunde.
Dit
gebeurt via een continue kwaliteitsopleiding waarin niet alleen
wetenschappelijke aspecten, maar
ook de relatie met de patiënt aan
bod komt. De ‘evidence based medicine’ neemt in onze cursussen
een belangrijke plaats in, maar
ze moet wel steeds in verband
gebracht worden met het bijzondere geval dat behandeld wordt
en de kennis van de behandelde
patiënt, zijn specifieke karakter,
familiegeschiedenis, medische geschiedenis en zijn verwachtingen.

Dr. Luc Lefebvre

Welke zijn de belangrijkste
uitdagingen voor de huisartsen
in België?
L. L. - De wereld is constant in
beweging, de verwachtingen van
de patiënten veranderen: ook de
huisarts moet zich aanpassen. De
huisartsen, die met steeds minder
zijn, zijn beheerders van het GMD
geworden en krijgen steeds meer
met chronische patiënten te maken. Anderzijds verouderen hun
patiënten en moeten ze steeds
meer mensen opvolgen, die vaak

aan verschillende polymedische
aandoeningen lijden, terwijl ze ook
nog eens een wachtdienst moeten
vervullen. Neem daar nog eens de
openbare financiën en de administratieve papiermolen bij en het wordt
moeilijk voor een arts om deze uitdagingen alleen aan te gaan. Naar
een groepspraktijk overstappen kan
een oplossing bieden. Het is een
moeilijke beslissing, maar soms is
ze onvermijdelijk om een burn-out
te voorkomen.
Hecht u veel belang aan
preventie, een domein dat vaak
vergeten wordt omdat genezen
centraal staat?
L. L. - De SSMG is altijd voorstander
geweest van preventieve geneeskunde. Het luik ‘opleidingen’ werd
snel aangevuld met een heleboel
preventiecommissies in evenveel
uiteenlopende domeinen als
cardiovasculaire ziektes, vaccins,
kanker, verslavingen, palliatieve
verzorging, geestelijke gezondheid,
alcohol, tabak, milieu, ...
Preventieve geneeskunde gaat
ook gepaard met het beter informeren van de patiënt, zijn actieve
deelname aan de behandeling en
de wijziging van bepaalde gewoontes op vlak van voeding, roken en
fysieke inspanning. Dat is wat
men ‘empowerment’ noemt. De

huisarts moet de patiënt motiveren
om zelf zijn gezondheid in handen
te nemen. In het begin zorgde deze
tendens voor vooroordelen bij onze
collega’s, maar de ervaring leert
dat empowerment bijdraagt tot een
betere aanpak van de patiënt, die
zijn verantwoordelijkheid opneemt
binnen de therapeutische aanpak.
Met het project ‘mongeneraliste.
be’ verkent u nieuwe horizonten.
Waarom?
L. L. - Mongeneraliste.be is een
informatief en educatief hulpmiddel, bestemd voor de patiënt én
ten dienste van de huisarts. Via de
website wordt wetenschappelijk
juiste informatie verspreid, die
vrij is van commerciële invloeden.
Deze informatie verrijkt de dialoog
tussen de patiënt en zijn therapeut. De website vertaalt de wil
van de patiënt om te werken aan
zijn empowerment, door hem de
mogelijkheid te bieden om beter
geïnformeerd en autonomer te zijn.
Zo kan hij actief deelnemen aan de
verdediging van zijn gezondheid.
Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

i

www.ssmg.be

De SSMG ( Société Scientifique de Médecine Générale) is actief in Franstalig België en
telt in 2011 meer dan 3.200 leden (ofwel 1 huisarts op twee). De vereniging richt zich op
wetenschappelijke promotie van de huisartsengeneeskunde.
www.ssmg.be
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Een gezonde geest in
een gezonde onderneming
‘Fit & Fun’, het groepje werknemers dat binnen de Landsbond van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen activiteiten als Taï chi, kooklessen, degustaties en fruitige vieruurtjes
organiseert, werd begin dit jaar in het kader van de campagne Move Europe bekroond
voor zijn inspanningen met de award ‘Werken aan mentaal welzijn’.

I

n 2009 zag de groep Fit & Fun het levenslicht,
een mengeling van een tiental medewerkers uit
verschillende diensten van de Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen. De bedoeling van Fit &
Fun is om verder te gaan dan louter fysieke activiteiten.
Daarom werd ervoor gekozen om niet alleen ateliers
op poten te zetten rond beweging, maar ook welzijn
en gezonde voeding in de kijker te zetten.
De activiteiten van Fit & Fun vallen op te delen in
‘structurele’ activiteiten en ontdekkingsateliers. De
‘structurele’ activiteiten zijn bedoeld om de goede
gewoontes van de medewerkers te stimuleren. Zo
voorziet Fit & Fun op dinsdag biofruit of verse soep,
worden er badmintonsessies gehouden op maandag
en is er een coachingteam voorzien voor de 20 km van
Brussel. Tijdens de ontdekkingsateliers wordt dan
weer kennis gemaakt met disciplines, voedingsmiddelen of gewoontes die nog onbekend en onbemind
zijn. Zo werden er degustaties georganiseerd rond
bepaalde minder bekende groentesoorten en werden
er initiaties gegeven in feng shui, Taï chi en Afghan
walking.
De activiteiten van Fit & Fun
vinden plaats op de middag,

om zoveel mogelijk medewerkers de kans te geven
om deel te nemen. Fit & Fun blijkt ook een sociaal
gebeuren: de activiteiten zijn een ontmoetingsplaats
voor collega’s die op de werkvloer nauwelijks met elkaar in contact komen.

Beloonde inspanningen
Begin 2011 kreeg de Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen de prijs ‘Werken aan mentaal
welzijn’ voor Fit & Fun. Dit project werd geselecteerd
als voorbeeld van goede praktijk in het kader van de
campagne Move Europe. Deze Europese campagne,
die gelanceerd werd in 2009, was bedoeld om de
gezondheid te promoten op de werkvloer. Bijna 300
bedrijven namen eraan deel.
Ten slotte mogen we niet vergeten dat bepaalde
Onafhankelijke Ziekenfondsen ook activiteiten organiseren rond gezondheidspromotie die speciaal
gericht zijn op bedrijven. Het gaat om Partenamut,
Euromut, Partena ziekenfonds en OZ.
Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be

Gezondheidspromotie in bedrijven:
een geslaagde uitdaging!
De gezondheid en het welzijn van de
werknemers verbeteren op de werkvloer
is een strategische optie waar steeds
meer organisaties voor kiezen. Er zijn
al een karrenvracht wetenschappelijke artikels aan gewijd: waken over de
gezondheid van werknemers biedt
bedrijven alleen maar voordelen. Een
werknemer die zich goed in zijn vel
voelt, die kan evolueren binnen een
gezonde omgeving, die kan deelnemen aan aangepaste activiteiten …zal
gemotiveerder en minder afwezig
zijn en zal beter presteren!
De ploeg Fit & Fun
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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.

Uit een tevredenheidsenquête
van Test-Aankoop blijkt dat de
Onafhankelijke Ziekenfondsen
met hun gamma aan hospitalisatieverzekeringen het hoogst
scoren met 84 op 100 tevreden verzekerden. De leden zijn niet alleen lovend over de omvang van de aangeboden dekking, maar zijn
ook zeer te spreken over de terugbetalingsprocedures.
In de enquête werd bij 2.400 Belgen, die aangesloten zijn bij een
privéverzekering of een ziekenfonds, gepolst naar de tevredenheid
over hun hospitalisatieverzekering.
De gemiddelde score bedraagt 77 % en de dekkingen aangeboden door de ziekenfondsen scoren duidelijk het hoogst in het
klassement.
In haar magazine ‘Budget & Recht’ van maart vermeldt TestAankoop bovendien dat Hospitalia Plus in 2010 al “zowel een van
de beste als de Beste Koop voor alle categorieën van verzekeringnemers” was.
Bezoek de website www.hospitalia.be

Internationaal evenement bij
de Onafhankelijke Ziekenfondsen
De vergaderingen van de 28e Algemene Vergadering en de Raad
van Bestuur van de Association Internationale de la Mutualité (AIM)
zullen op 15, 16 en 17 juni plaatsvinden in de Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen.
De AIM, die werd opgericht in 1950, streeft naar de verspreiding van
de principes van de sociale zekerheid en verdedigt en vertegenwoordigt daarnaast de belangen van haar leden-organisaties. In dit
verband organiseert de AIM dan ook momenten waarop haar leden
onder elkaar informatie kunnen uitwisselen en moedigt ze internationale samenwerkingsprojecten tussen hen aan. Bovendien neemt
ze gemeenschappelijke standpunten in, die ze verspreid onder de
Europese en internationale instellingen. De AIM bestaat uit 38 leden
afkomstig uit 23 landen.

Thema’s op de agenda
Woensdag 15/06

Donderdag 16/06

Vrijdag 17/06

Disease Management

Internationale samen- Raad van Bestuur
werkingscommissie

Langdurige verzorging

Commissie van
Europese Zaken

Dankzij
gevarieerde
en
evenwichtige voeding kan u een
groot aantal ziektes voorkomen.
Maar waaruit bestaat gezonde
voeding
nu?
Gezonde
Hoeveel vlees of
voeding
in een notendop
vis hebben we
dagelijks nodig?
Welke olie kies
ik om mee
te koken? De
Onafhankelijke
Ziekenfondsen
geven op deze
vragen een antwoord en overladen u met tips in hun nieuwe
brochure ‘Gezonde voeding in een
notendop’.
Gezonde_voeding_NL_18-04-2011 18/04/11 15:13 Page1

GEZONDHEIDSPROMOTIE

tevreden verzekerden

Hoe gezond eten?

Nieuwe versie van de
Ziekenhuisgids
De Onafhankelijke Ziekenfondsen
passen regelmatig hun ziekenhuisgids aan. Deze is eenvoudig
te raadplegen in PDF-formaat.
De belangrijkste
Een opname
stappen van een
in het ziekenhuis:
de gids!
verblijf in het
ziekenhuis zijn
er chronologisch
in opgenomen,
gaande van de
keuze van de
arts en het ziekenfonds tot het
ontslag en het herstel.
PRAKTISCH

Hospitalia : 84 %

guideHosp-NL.indd 1

24/03/11 14:03

Bestel deze brochures gratis of
download ze op www.mloz.be

Algemene Vergadering

Meer info: Christian Horemans
christian.horemans@mloz.be
door Valérie Vanderveken - valerie.vanderveken@mloz.be
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Kiosk
Boek

Handige wegwijzer voor personen
met een handicap

D

e zorg voor personen met een handicap is
verspreid over verschillende overheden en
overheidsdiensten. Die versplintering resulteert in een kluwen aan reglementeringen en tegemoetkomingen. Voor personen met
een handicap is het dan ook geen
sinecure om tussen de bomen het
bos te blijven zien. Daarom biedt de
nieuwe uitgave van de gids ‘Hand
info’ hen een overzichtelijk en helder totaalbeeld van het pakket aan
tegemoetkomingen, maatregelen
en initiatieven waarop ze eventueel aanspraak kunnen maken.
Bovendien pakt deze nieuwe uitgave
uit met een uitgebreide trefwoordenlijst. Deze handige wegwijzer gidst u in een handomdraai tot bij
het gewenste onderwerp. Kortom, ‘Handinfo’ is
een uitstekend hulpmiddel in de zoektocht naar de
gepaste zorg voor personen met een handicap!

Boek

Verplegen met visie

O

ndanks verschillende inspanningen van de overheid
blijft verpleegkunde een knelpuntberoep. Jammer,
want het is misschien een veeleisende job, maar de
voldoening van het werk maakt die dagelijkse inspanningen
ruimschoots goed. Voor jongeren die deze uitdaging met
enthousiasme aangaan is dit boek
verplichte lectuur. In ‘Verplegen
met visie’ doet Catty Van Riet
namelijk enkele veelgebruikte
begrippen uit de verpleegkunde
helder uit de doeken. Daarnaast
leert ze hen ook kritisch om te
gaan met deze concepten uit de
dagdagelijkse praktijk. Kortom,
een boek dat elke student uit
de opleiding verpleegkunde kan
helpen om de persoonlijke betekenis van het beroep verder vorm
te geven.
Verplegen met visie, Catty Van Riet, Acco Uitgeverij,
184 blz., ISBN 978-90-334-7923-6, www.acco.be

Handinfo – Handige informatie voor personen met
een handicap, Vlaams Agentschap voor Personen
met een Handicap (VAPH), 239 blz.)

Boek

Handige wegwijzer voor personen
met een handicap

Waarom dik worden gemakkelijk
en vermageren moeilijk is

anker is niet alleen op fysiek vlak een slopende
ziekte. Ook de gevolgen op mentaal vlak zijn
niet te onderschatten. Het is dan ook geen
toeval dat geestelijke verzorging een integraal deel
uitmaakt van de oncologische
behandeling. Dit boek diept het
aspect van die geestelijke verzorging binnen het totale zorg
proces verder uit. Mindfulness,
geestelijke begeleiding, ritueel
handelen: verschillende vormen van geestelijke verzorging
komen daarbij aan bod. Een cd
met geleide meditatie-oefeningen
krijgt u er als toemaatje bij!

oggen, fitness, voedingstips,
…: vandaag de dag bestaan
er middelen genoeg om het
lichaamsgewicht onder controle te
houden. Niettemin werpt obesitas
in de Westerse wereld meer gewicht
Waarom dik Worden
in de schaal dan ooit. Hoe valt dit te
gemakkelijk
verklaren? In dit boek gaat Marnix
en vermageren
moeilijk is
Cokelaere, emeritusprofessor aan de
reCente inziChten in obesitas
K.U.Leuven, op zoek naar de nodige
antwoorden. Zo neemt hij onder
meer ons energiebalansregulerend
systeem onder de loep dat niet langer is aangepast aan
onze moderne maatschappij. Een aanrader voor iedereen
die beroepsmatig met de voedingsproblematiek bezig is!

Oncologie en geestelijke verzorging, Koen Jordens
en Ingrid Neijnens, Garant, 175 blz., ISBN 978-90441-2678-5, www.maklu.be

Waarom dik worden gemakkelijk en vermageren moeilijk
is, Marnix Cokelaere, Acco Uitgeverij, 256 blz., ISBN 97890-334-8235-9, www.acco.be

voedingsvoorlichting nog nooit zo goed georganiseerd als nu. Nog nooit werd er
zoveel gejogd en gefitnesst. Blijkbaar is de moderne mens niet in staat om zijn
lichaamsgewicht onder controle te houden.

In dit boek wordt gezocht naar de oorzaak van dit fenomeen. Van onze verre voorouders, die geselecteerd werden in een energiearme omgeving, kregen we een auto-

matisch energiebalansregulerend systeem overgeërfd. Bij hen leverde dat spontaan
een normaal gewicht op. Dit systeem is blijkbaar niet voldoende aangepast aan
onze moderne, energierijke maatschappij. Het wordt daarenboven verstoord door

het beloningssysteem dat ons aanzet om te eten omwille van ons plezier in plaats van
omwille van honger. De auteur bespreekt hoe dit energiebalansregulerend systeem
en het beloningssysteem werken en stelt daarbij realistische remedies voor.

Dit boek richt zich in eerste instantie naar de beoefenaars van beroepen die met
de voedingsproblematiek te maken hebben: diëtisten, huisartsen en specialisten

inwendige geneeskunde, endocrinologen, maagchirurgen, biomedici, landbouwingenieurs, biologen en anderen, maar daarnaast ook naar de geïnteresseerde leek

die zelf wil weten waarom zijn harde strijd tegen overgewicht zo moeilijk is en die
door deze kennis die strijd met meer succes wil voeren.

Marnix Cokelaere is emeritusprofessor van de K.U.Leuven, campus Kortrijk

waar hij actief was als professor menselijke anatomie. Zijn wetenschappelijk onderzoek handelde over de fysiologische achtergronden van het verzadigingssysteem,
waar vooral het verzadigingshormoon cholecystokinine zijn interesse opwekte.

9

Waarom dik Worden gemakkelijk en vermageren moeilijk is

J

Marnix Cokelaere

Meer dan de helft van de Westerse mensen lijdt aan overgewicht. Nochtans was

Marnix Cokelaere

K
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789033 482359

door Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be

van 1 tot 4 juni 2011

We are

FANS!
De Onafhankelijke Ziekenfondsen

www.mloz.be
De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen:

Zorgverblijf Dunepanne in De Haan
Waar herstellen ook genieten is…

Uw patiënten wensen op krachten te komen Wist u dit?
na een chirurgische ingreep of tijdens een chronische ziekte?
Bent u op zoek naar tijdelijke opvang voor hen, omdat de mantelzorger er even tussenuit wil?
Laat uw patiënten op adem komen in Dunepanne!
Ons zorgverblijf combineert een kwalitatieve hotelservice met
verzorging op maat.
Het verzorgend personeel, de kinesitherapeuten, de verpleegkundigen en een arts staan dagelijks voor hen klaar. De kamers
zijn ingericht naar hun noden.

Uw patiënten kunnen tegemoetkomingen van 32 tot 35 euro
krijgen op de verblijfsprijs van Dunepanne.

Voor meer informatie over de verblijfprijzen, de tegemoetkomingen en de aanvraagprocedure, surf naar de
website www.dunepanne-mloz.be.

Herstellen in een uniek kader

