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De Onafhankelijke Ziekenfondsen

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

OZ
Boomsesteenweg 5
2610 Antwerpen
www.oz.be

Partena Ziekenfonds
Sluisweg 2 bus 1
9000 Gent
www.partena-ziekenfonds.be

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

Partenamut
Mettewielaan 74/76
1080 Brussel
www.partenamut.be

Freie Krankenkasse
Hauptstrasse 2
4760 Büllingen
www.freie.be

Alles kan beter,
ook qua gezondheidsgelijkheid
Steeds meer mensen vinden hun weg naar de tand De financiële toegankelijkheid is trouwens niet
arts, in 2016 namen ongeveer 1 op de 2 Belgen plaats de enige hindernis die een gezondheidszorg voor
in de tandartsstoel. Je kan dus wel stellen dat het iedereen in de weg staat. De gezondheidskloof
in het algemeen beter gaat met
(het aantal gezonde levensjaren)
onze mondgezondheid. Maar
heeft ook veel te maken met een
jammer genoeg geldt dat nog
ongelijke gezondheidswijsheid
altijd niet voor iedereen. Voor vele
(health literacy), het vermogen om
mensen blijft de drempel (te) hoog
gezondheidsinformatie op te zoe
en ze stellen het bezoek aan de
ken, te begrijpen en te gebruiken. In
(tand)arts uit, om allerlei redenen.
ons schijnbaar inclusief en efficiënt
Betaalbaarheid is daar één van.
gezondheidssysteem zitten dus
Zeker als het gaat om behande
lekken en de gezondheidsongelijk
lingen die buiten de preventieve
heden zijn één van de uitdagingen
tandzorg vallen, omdat de ziekte
voor de volgende jaren. Bij het
verzekering die dikwijls niet,
bepalen van de gezondheidsdoel
In ons schijnbaar
slechts gedeeltelijk of alleen onder
stellingen moet dit één van de
inclusief en efficiënt
strikte voorwaarden terugbetaalt.
prioriteiten zijn.
gezondheidssysteem
De Interfederale Armoedebarome
De ziekenfondsen gaan alvast de
zitten lekken en de
ter laat weinig ruimte voor excuses: gezondheidsongelijkheden uitdaging aan en starten een ini
in 2015 leefde 6,5% van de Belgen zijn één van de uitdagingen tiatief rond preventieve tandzorg.
in een huishouden dat in de loop
Maar de ambitie kan en moet nog
voor de volgende jaren.
van dat jaar gezondheidszorg
verder reiken. Werken met een visie
moest uitstellen of annuleren om
als ‘health in all policies’ laat toe om
financiële redenen. Overigens: ook
ook beleidsbeslissingen buiten de
op Europees niveau is een algemene toegang tot volksgezondheid te toetsen aan het welzijn van de
betaalbare en kwaliteitsvolle gezondheidszorg geen burger en zijn kwaliteitsvolle, gezonde levensjaren.
evidentie. De Europese Pijler van Sociale Rechten die Als we daar nu eens ernstig over zouden nadenken?
de Europese Commissie eind april voorstelde, geeft
dan ook een bijzondere plaats aan dit basisrecht:
“Everyone has the right to timely access to affordable,
preventive and curative health care of good quality”.
Xavier Brenez
Deze Pijler van Sociale rechten moet een socialer en
Directeur-generaal van de Landsbond van
eerlijker Europa tot stand brengen.
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Hoe tandzorg toegankelijker
maken?

19 Forum zorgverstrekkers
Een dokter die zijn huisbezoeken
met de fiets doet

1 op de 5 Belgen is al 5 jaar op rij niet naar de
tandarts geweest. Ondanks de vele sensibiliseringscampagnes onderschat een deel van de
bevolking het belang van een gezonde mond
en tanden nog altijd. Bepaalde verzorging,
zoals orthodontie en prothesen, blijft ook heel
duur voor de patiënt. Hoe krijgen we de Belg
meer tot bij de tandarts? In dit dossier nemen
we enkele pijnpunten en mogelijke oplossingen
onder de loep.
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Studie

De ziekenfondsen van morgen in Togo en Benin
De jonge ziekenfondsen in Togo en Benin
staan voor veel uitdagingen. Met welke knelpunten kampen ze nog? De Onafhankelijke
Ziekenfondsen gingen het na in een nieuwe
studie. De resultaten moeten bijdragen
tot een verdere professionalisering van de
Afrikaanse ziekenfondsen.

22

26 Kiosk

Partnership

Fitness voorschrijven als medicijn

www.mloz.be

Het aantal mensen met obesitas en diabetes
blijft maar stijgen. Voldoende lichaamsbeweging is essentieel om die negatieve spiraal
om te buigen. Via het project ‘Fitness als
medicijn’ kunnen artsen daarom lichaamsbeweging voorschrijven aan hun patiënten.
“De arts is een sleutelfiguur binnen ons
concept”, zegt initiatiefnemer Yves Devos.

25

Wist u?

4 op de 10 artsen…
… kregen de voorbije 10 jaar te maken
met seksueel ongewenst gedrag.
Het gaat onder meer om ongewenst
lichamelijk contact en persoonlijke
vragen over liefdesleven of seksualiteit.
Hoe ouder de arts, hoe beter hij of
zij met dit soort gedrag omgaat.
Zowat 67% spreekt de persoon aan
op zijn gedrag, 30% praat erover met
iemand uit de naaste omgeving, 21%
onderneemt niets en slechts 10% dient
een klacht in.
Bron: enquête Artsenkrant

Overheid en apothekersverenigingen
ondertekenen meerjarenkader

De rol van de apotheker als zorgverlener in
de eerste lijn versterken, dicht bij de patiënt.
Dat is het doel van het meerjarenkader dat
Minister van Volksgezondheid Maggie De
Block uitwerkte met de Algemene Pharmaceutische Bond (APB) en de Vereniging
der Coöperatieve Apotheken van België
(Ophaco). Apothekers zullen extra aandacht
besteden aan de medicatiebegeleiding
van patiënten, gezondheidsvoorlichting,
betere therapietrouw, … Zo doet bv. de
‘huisapotheker’ zijn intrede, naar analogie
met de huisarts. Daarnaast mikt het pact
ook op een evenwichtigere spreiding van de
apotheken in ons land. Momenteel zijn er
in steden te veel apotheken en in sommige
landelijke gebieden te weinig. Er komen
daarom nieuwe spreidingsregels die fusies
en samenwerkingen aanmoedigen en voor
een evenwichtige spreiding over heel België
moeten zorgen.
www.maggiedeblock.be

Huisartsen krijgen ondersteuning
in 20 verschillende talen

Huisartsen krijgen meer en meer patiënten
over de vloer die geen Nederlands of Frans
spreken. Naast die taalbarrière is er bovendien ook nog een culturele drempel tussen
arts en patiënt. Om die te overbruggen,
lanceren de FOD Volksgezondheid en het
RIZIV een proefproject bij 120 huisartsen.
Zij kunnen via een videoconferentie in hun
praktijk een beroep doen op interculturele
bemiddelaars die hen in 20 verschillende
talen zullen bijstaan. Die dienstverlening
bestaat al in de ziekenhuizen en enkele
wijkgezondheidscentra, maar als dit proefproject een positieve evaluatie krijgt, willen
de FOD Volksgezondheid en het RIZIV deze
videoconferenties ook uitbreiden naar alle
huisartsen. De communicatie gebeurt trouwens via een beveiligde verbinding en is
gratis voor zowel arts als patiënt.
www.health.belgium.be

Oncofreezing terugbetaald...
Door een ingreep, chemo- of radiotherapie
kunnen kankerpatiënten minder vruchtbaar
of zelfs onvruchtbaar worden. Hun vruchtbaarheid kan bewaard blijven door zaad- of
eicellen in te vriezen, maar dat kost al gauw
enkele duizenden euro’s en een terugbetaling
bestond niet. Het Verzekeringscomité van het
RIZIV heeft nu groen licht gegeven voor de
terugbetaling van die ‘oncofreezing’. Het gaat
om een budget van 4 miljoen euro per jaar.
Door Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be

5

Hoe tandzorg toegankelijker maken?
Slechts 1 op de 2 Belgen gaat regelmatig naar de tandarts. En dan?

p.7

Iedereen jaarlijks naar de tandarts? We zijn er nog niet...

p.10

Het mondzorgtraject onder het vergrootglas

p.13

Tandtoerisme, een goed idee?

p.14

Tandzorg voor kankerpatiënten: een financiële nachtmerrie

p.16

KidOscope

p.18

Dossier

Slechts 1 op de 2 Belgen gaat
regelmatig naar de tandarts. En dan?
Onze mondgezondheid mag er de laatste jaren dan flink op vooruit zijn gegaan, toch
ligt blijkbaar slechts 1 op de 2 Belgen wakker van een gezond gebit. De redenen om
niet regelmatig bij de tandarts te gaan zijn heel uiteenlopend. Is het een kwestie van
geld? Tandzorg is zeker en vast duur en wordt niet altijd goed terugbetaald, maar voor
kinderen onder de 18 jaar is het zo goed als gratis. Is het dan uit schrik voor pijn of om
op de vingers getikt te worden? Of is het gewoon een keuze? Een stevige portie duiding
door Michel Devriese, de voormalige voorzitter van de Franstalige tandartsvereniging.

I

n 2016 ging 1 op de 2 Belgen zondheid van kinderen, maar er spelen nog andere
naar de tandarts. Zelf hoort factoren mee. “Zo is de verbetering die we vaststelMichel Devriese bij het kamp len bij het aantal gaatjes niet rechtstreeks gelinkt
van degenen die vorig jaar niet aan de gratis verzorging”, dixit Michel Devriese. “De
naar de tandarts zijn geweest... allerbelangrijkste regel voor gezondere tanden, is zo
hij liet 14 maanden verstrijken vroeg mogelijk beginnen met poetsen. Wie kan dat stitussen zijn twee bezoeken. Zeg muleren? Goed je tanden poetsen is iets dat kinderen
eens, dokter, is dat erg? “We kunnen leren bij hun bezoekjes aan Kind en Gezin of
Michel Devriese
hebben allemaal uitstekende de schoolarts. Of ze kunnen het in de kleuterklas al
redenen om niet bij de tandarts
spelenderwijs samen ontdekken.
binnen te springen”, relativeert
Dat zorgt voor een aanzienlijke en
Devriese. “De meeste mensen
snelle verbetering van de mondgeletten wel op hun gezondheid,
zondheid van de bevolking.”
Naar de tandarts gaan is
maar het gezinsleven, het werk,...
We poetsen onze tanden dus
voor sommige mensen
nemen veel tijd in beslag. Er komt
steeds vroeger en systematischer,
altijd wel iets tussen.” Niettemin
maar de vijand nummer één van
een ware beproeving.
stellen we een globale verbeteeen gezond gebit verstopt zich in
Tot op het punt dat
ring van de mondgezondheid vast.
onze dagelijkse omgeving: suiker!
enkelen maar van
Volgens de cijfers van het IMA
In onze voeding, onze dranken, …:
bleven het aantal bezoeken voor
dat ongezonde goedje zit overal.
één ding dromen: een
preventieve mond- en tandver“Onze leefwereld is meer en meer
tandartsbezoek onder
zorging en de tandartsbezoeken
gesuikerd”, legt Michel Devriese
algemene verdoving.
in het algemeen tussen 2008 en
uit. “Vroeger hielden kinderen
zich meer aan het ritme van de
2014 alleen maar stijgen. Na
maaltijden. Vandaag is het voedde invoering van de gratis tandselaanbod zo groot, dat we overal
zorg voor kinderen tot 18 jaar in
2009, is het aantal tandartsbezoeken met bijna 10% kunnen eten. De voedingsgewoonten van jongeren zijn
dan ook minder gestructureerd dan vroeger en toch
toegenomen.
zijn hun tanden er beter aan toe. Dat komt omdat we
erin geslaagd zijn om de gevolgen van een hoger suiDe basisregel: poetsen
kergehalte in onze voeding en meer tussendoortjes
De invoering van gratis tandzorg tot 18 jaar speelt tegen te gaan met vroeger en beter poetsen en tandnatuurlijk een belangrijke rol bij de betere mondge- pasta met fluoride. Frisdrank blijft wel nefast voor de
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Het imago van de tandarts is niet
altijd flatterend. Zelfs vandaag nog,
nu de verzorging veel voorzichtiger
gebeurt dan vroeger, staat de tandarts in vele geheugens gegrift als
de ‘tandentrekker’ en beschouwen
mensen zijn praktijk als ‘een oord
van pijn en foltering’. “De angst voor
de tandarts is nog lang de wereld niet
uit”, bevestigt Devriese. “Natuurlijk
gaat het slechts om een minderheid
van de patiënten die moord en brand
schreeuwt. Ze stellen hun afspraken
almaar uit. Naar de tandarts gaan
is voor hen een ware beproeving.
Tot op het punt dat sommigen maar
van één ding dromen: een tandartsbezoek onder algemene verdoving.
Het beeld dat mensen vroeger van
de tandarts hadden was dat van een
tandentrekker en die stereotypering
bestaat nog altijd. Hoe langer jonge
De verzorging gebeurt veel voorzichtiger dan vroeger, maar de tandarts staat
patiënten wachten met het tandartstoch in vele geheugens gegrift als de ‘tandentrekker’ en mensen beschouwen
bezoek, hoe groter de kans dat het
zijn praktijk als ‘een oord van pijn en foltering’.
eerste contact met de tandarts ook
effectief een pijnlijke ervaring wordt.”
Ook de angst om op de vingers getikt te worden door de
tanden. Zelfs frisdrank waarbij de suiker vervangen
tandarts zorgt ervoor dat patiënten die hun tanden niet
is door zoetstoffen (de ‘lightversies’) is schadelijk
preventief verzorgd hebben en gezondheidsproblemen
voor onze tanden vanwege de zuurtegraad. Het
hebben, hun bezoek aan de tandarts uitstellen. “De
is alsof je je tanden in azijn weekt. We stellen bij
zorgverlener mag nog zo empathisch en voorzichtig
jongeren dan ook meer en meer aandoeningen vast
zijn, het is voor de patiënt niet gemakkelijk om ‘toe
die veroorzaakt worden door die hoge zuurtegraad:
te geven’ dat hij zijn tanden heeft verwaarloosd”, legt
tanderosies. De suiker doet het tandglazuur ‘smelMichel Devriese uit. “De patiënt legt toch een intiem
ten’. Dat is dramatisch, omdat het bij een groot
deeltje van zijn leven bloot door te
aantal tanden voorkomt. En
bekennen dat hij zijn tanden ondeze tanderosie is een sluivoldoende of niet correct verzorgd
pend gif, waardoor het vaak te
heeft.”
laat wordt opgemerkt.”

Het beeld van de
tandentrekker

De terugbetalingen worden
toegekend in functie van
de beschikbare centen. Er
is echter geen budgettaire
oplossing op vlak van
tandzorg, tenzij het om
preventie gaat.

Voor veel mensen, zowel kinderen als volwassenen, staat
een bezoek aan de tandarts
nog altijd niet in het klassieke
lijstje van de jaarlijkse afspraken. Naar de tandarts gaan ter
controle, ter preventie, is nog
niet bij alle Belgen een vaste
gewoonte. Volgens Michel Devriese is het logisch
dat het gezondheidsgedrag van kinderen voortvloeit
uit dat van hun ouders. Kortom, als de ouders niet
zo preventief ingesteld zijn, dan zullen ze deze logica
ook niet aan hun kinderen doorgeven. Vaak is het
geen geldprobleem dat ervoor zorgt dat ze een bezoekje uitstellen, maar een verkeerde voorstelling
van een tandartsbezoek.
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Slechts één oplossing:
preventie

Financiële redenen voor het uitstellen van de verzorging komen
volgens Michel Devriese alleen
voor bij patiënten uit achtergestelde milieus en mogen dus niet
veralgemeend worden naar de
rest van de bevolking. “Met het
principe van de mondzorgtrajecten geven we net het signaal dat als je regelmatig naar
de tandarts gaat, je een hogere terugbetaling krijgt.
Doe je dat niet, dan krijg je minder terugbetaald. Het
is iets te vroeg om de resultaten te evalueren, maar
volgens de cijfers van de verzekeringsinstellingen
zorgde de aankondiging van deze maatregel voor een
toename met 10% van het aantal raadplegingen bij
de tandarts.”

De rekening blijft echter vaak gepeperd voor veel
verzorging of behandelingen. De ziekteverzekering
dekt niet alle kosten en de voorwaarden zijn streng.
“Het is zoeken naar een evenwicht in het budget. De
terugbetalingen worden toegekend in functie van de
beschikbare centen. Er is echter geen budgettaire
oplossing op vlak van tandzorg, tenzij het om preventie gaat. Preventieve verzorging is toegankelijk
voor iedereen. Maar moderne technologieën, titaanimplantaten, kronen in keramiek... zijn voor veel
mensen financieel gewoon niet haalbaar. Het is een
terugkerend fenomeen binnen de hele tandzorg: de
medische technologie is er sterk op vooruitgegaan,
met hoogtechnologisch materiaal dat steeds meer
kost. Orthodontische behandelingen waren 30 jaar
geleden heel eenvoudig, maar vandaag zijn de plaatjes
gemaakt uit duur materiaal, wordt er gewerkt met de
computer, hebben de metalen plaatjes vormgeheugens, ... De terugbetalingen zijn niet mee geëvolueerd,
waardoor de patiënten meer uit eigen zak moeten
betalen.”

Nathalie Renna
nathalie.renna@mloz.be

De allerbelangrijkste regel voor gezonde tanden is zo vroeg
mogelijk beginnen met poetsen.

Slechts 1 op de 3 jongeren poetst zijn tanden juist
Uit de mond- en tandgezondheidsenquête van
het Gezondheidsobservatorium van Henegouwen
over de periode van 2010-2012 blijkt duidelijk dat
de tanden van de jonge Henegouwenaars er beter
aan toe zijn in vergelijking met de eerste enquête
van 2005-2006. Het gemiddeld aantal tanden met
gaatjes bij jongeren in Henegouwen is gedaald
van 1,64 in 2006 naar 0,79, een cijfer dat heel
dicht aanleunt bij het nationale gemiddelde van
0,8. Henegouwen behaalt dus nu al de doelstelling van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO)
en de Internationale Tandstichting om tegen het
jaar 2020 bij alle kinderen onder de 12 jaar een
waarde onder de 1,5 te bereiken. De enquête toont
ook aan dat een groot aantal jongeren twee keer
per dag de tanden poetst, al blijkt binnen de groep
van de 16-jarigen slechts 35% ze ook effectief goed
te poetsen. Voor dokter Christian Massot, volksgezondheidsarts in het Gezondheidsobservatorium

van Henegouwen, kan de school een belangrijke
rol spelen om dit op te lossen. “De school is de
plaats waar alle kinderen aanwezig zijn, ongeacht
de socio-economische situatie van het gezin. Voor
sommigen zit tanden poetsen al verweven in de
dagelijkse routine van hun gezin, voor anderen is
het net het uitgelezen moment om deze essentiële vorm van mondverzorging te introduceren
en deze dagelijkse gewoonte aan te leren. Zeker
als je weet dat de meeste gaatjes voorkomen bij
de eerste kiezen die aan het begin van de lagere
school doorbreken. Het is dus van groot belang om
op dat moment al gezonde poetsgewoontes aan te
leren. Jongeren blijken veel te weten over tand- en
mondverzorging, maar ze zijn er zich vaak niet
van bewust dat tandproblemen ook andere ziektes
kunnen veroorzaken. Het idee dat gezonde tanden
minder belangrijk zijn dan een goede algemene
gezondheid is helaas nog lang niet uitgeroeid.”
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Iedereen jaarlijks naar de tandarts?
We zijn er nog niet…
1 op de 5 Belgen is al 5 jaar op rij niet naar de tandarts geweest. Ondanks de vele sensibilise
ringscampagnes onderschat een deel van de bevolking het belang van een gezonde mond en
tanden nog altijd. Bepaalde verzorging, zoals orthodontie en prothesen, blijft ook heel duur voor
de patiënt. De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten in een nieuwe studie de gewoontes
van de Belg rond tandproblemen.

D

e Onafhankelijke Ziekenfondsen bestudeerden het
tandverzorgingsgedrag van
hun 2 miljoen leden tussen 2011
en 2015, alsook de uitgaven van de
patiënten en de ziekteverzekering
voor tandzorg.
De eerste vaststelling? Slechts 1
op de 2 Belgen gaat jaarlijks naar
de tandarts. We zijn dus nog (heel)
ver verwijderd van het aanbevolen
jaarlijkse tandartsbezoek, al is er
wel een positieve evolutie in vergelijking met de vorige analyse van
de Onafhankelijke ziekenfondsen.
Toen bleken 7 op de 10 Belgen niet
jaarlijks naar de tandarts te gaan.
De tweede vaststelling is zorgwekkender: 1 op de 5 Belgen is al 5
jaar op rij niet naar de tandarts
geweest. De redenen daarvoor zijn
uiteenlopend, maar degenen die
het vaakst hun kat sturen zijn de
jonge volwassenen (18-30 jaar) en
de armste bevolkingsgroepen.

Waarom gaan we
naar de tandarts?
In 2015 gingen 8 op de 10 Belgen
preventief naar de tandarts (grondig
mondonderzoek, tandsteenverwijdering). Bijna 1 op de 2 Belgen
(46%) ging om een gaatje te laten
verzorgen. Tussen 2011 en 2015
verbeterde de tendens en merken
we proportioneel gezien meer
preventie en minder verzorging
voor gaatjes, minder prothesen en
minder radiografieën (tabel 1).

Geslacht, leeftijd
en sociale status
Het gedrag rond tandzorg verschilt
naargelang de leeftijd, het geslacht
en de sociale status van de patiënt.
Zo bezoeken vrouwen de tandarts
vaker dan mannen en gaan jongeren onder de 20 jaar vaker op

controle dan volwassenen die werken. Ook de reden voor een bezoek
aan de tandarts verschilt in functie
van de leeftijd. Grafiek 1 toont aan
dat tijdens de adolescentie de belangrijkste reden voor een bezoek
aan de tandarts preventie (80%)
is, gevolgd door gaatjes (50%) en
orthodontie (50%). Volwassenen
gaan dan weer voornamelijk naar
de tandarts uit voorzorg (70%) en
om hun gaatjes te laten behandelen (65%). Bij de 55-plussers gaat
het vooral om tandprothesen en
tandextracties.
Het is geen verrassing: gezinnen die sociaal en economisch
achtergesteld zijn, gaan minder
naar de tandarts. Zelfs al hebben
ze recht op de verhoogde verzekeringstegemoetkoming (RVV).
In 2015 ging 43,9% van de RVV’s
naar de tandarts, tegenover 55,3%
van de niet-RVV’s. Toch is dit een
verbetering in vergelijking met

Tabel 1
Percentage individuen met tandzorg volgens het type verzorging, MLOZ 2011-2015

Jaar Extracties Orthodontie Parodontologie Preventie
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Wegneembare
Radiografie
prothesen/implantaten

Bewarende
verzorging

2011

7,1%

6,0%

4,1%

76,3%

4,5%

41,6%

50,4%

2015

7,0%

6,0%

6,3%

80,3%

3,8%

36,6%

45,8%

Dossier
Grafiek 1
2011. Toen ging 39,4% van de RVV’s
naar de tandarts en 50,5% van de
niet-RVV’s. Dit verschil volgens de
sociale status bewijst nog maar
eens het belang van een communicatiebeleid dat nog meer gericht is
op deze armere bevolkingsgroepen.

Gaatjes: 50% van
de overheidsuitgaven
voor tandzorg
Tandzorg neemt een heel grote
hap uit het budget van de sociale
zekerheid: het gaat om 3% van de
overheidsuitgaven voor geneeskundige verzorging (2015), ofwel 878
miljoen euro. Een verzekerde kost
de ziekteverzekering jaarlijks gemiddeld 136 euro (210 euro voor
een RVV) aan tandzorg. De behandeling van gaatjes is goed voor bijna
50% van de overheidsuitgaven voor
tandzorg, alle sociale statussen
samen. Daarna volgt preventie, met
30% van de uitgaven (maar slechts
19,2% voor de RVV’s). Tandprothesen vertegenwoordigen 17,4% van
de uitgaven voor RVV’s en 7,4% voor
niet-RVV’s, wat doet vermoeden dat
de tanden van RVV’s in slechtere
staat zijn. Hetzelfde verschil tussen RVV’s en niet-RVV’s merken
we bij de uitgaven voor orthodontie
(grafiek 2).

Incidentie over 5 jaar van de verschillende soorten verzorging: % leden die in 2015
minstens een interventie hadden in functie van hun leeftijd
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Arme patiënten,
de achillespees
De laatste jaren werden verschillende maatregelen getroffen om
tandzorg gratis te maken voor
jongeren tot 18 jaar en voor volwassen RVV’s (met uitzondering
van radiologie en tandprothesen).
Toch doen de RVV’s niet genoeg
een beroep op tandzorg in vergelijking met niet-RVV’s. Hoewel een
bezoek aan een geconventioneerde
tandarts financieel haalbaar is, zijn
er dus nog andere factoren die de
arme bevolkingsgroepen uit de
tandartspraktijk weghouden: ligt

Grafiek 2
RIZIV-uitgaven en gemiddelde kosten ten laste van de patiënten voor orthodontische
behandelingen en prothesen over de periode 2011-2015
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het aan hun gezondheidsopvoeding, zijn ze te weinig ontvankelijk
voor deze thematiek of hebben ze
grotere zorgen aan hun hoofd dan
die over hun gezondheid?

Extra kosten voor
de patiënten
Uit de analyse van de gegevens van
de verzekering Dentalia Plus over
twee veel voorkomende behandelingen (prothesen en orthodontie),
bleek dat het totale en werkelijke
kostenplaatje van deze verzorging
hoog is. Een prijskaartje waar de
bevolking en de overheid zich niet
altijd bewust van zijn.
• De supplementen op de terugbetaalde verstrekkingen zijn
bijzonder hoog voor orthodontie:
gemiddeld 1.081 euro per patiënt
en 319 euro voor tandprothesen.
De verplichte verzekering betaalt
gemiddeld 373 euro terug voor
orthodontie en 389 euro voor
prothesen.
• De verzorging die niet terugbetaald wordt door de verplichte
verzekering blijft de patiënten
veel geld kosten: 464 euro voor
tandprothesen en 240 euro voor
orthodontie.
• In totaal kost het plaatsen van
een prothese of implantaat een
volwassene gemiddeld 891 euro
(remgeld + kosten die niet terugbetaald worden). De patiënt
betaalt dus 2,3 keer het bedrag
dat de ziekteverzekering terug-
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betaalt voor een prothese. Voor
een orthodontische behandeling
zijn de gemiddelde uitgaven voor
de patiënt nog hoger: 1.373 euro
(remgeld + kosten die niet terugbetaald worden), dat is bijna 4
keer de tegemoetkoming vanuit
de verplichte verzekering (373
euro).

Conclusies
• Preventie, preventie en nog eens
preventie. Het jaarlijkse tandartsbezoek zit nog niet ingebakken bij
de bevolking. Het tandzorgbeleid
nam in 2016 met de invoering
van een mondzorgtraject wel een

i

nieuwe stap in de goede richting.
Die maatregel moet de bevolking
ertoe aanzetten om minstens een
keer per jaar naar de tandarts
te gaan. Uit de resultaten van
de studie van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen blijkt dat er specifieke doelgerichte acties nodig
zijn voor bepaalde bevolkingsgroepen: jonge volwassenen
(18-30 jaar) die gaan werken en
60-plussers. En ook voor de armere bevolkingsgroepen moeten
er sensibiliseringscampagnes
komen rond preventie.
• We mogen ook niet vergeten
dat de patiënt veel uit eigen
zak betaalt voor bepaalde behandelingen als orthodontie of

prothesen. Uit de berekening van
de werkelijke en totale kostprijs
van deze verzorging blijkt dat
de patiënt een groot deel van de
uitgaven zelf moet ophoesten,
wat de tandzorg er niet toegankelijker op maakt. Een deel
van de extra kosten kunnen pa
tiënten vermijden door naar een
geconventioneerde tandarts te
gaan, maar het probleem is dat
orthodontiespecialisten zelden
geconventioneerd zijn.

Rudy Van Tielen
Studiedienst
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Meer info? Download de volledige studie op www.mloz.be

De mening van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Tandzorg met twee snelheden vermijden
De Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven pleiten voor aanpassingen van de regelgeving binnen de verplichte verzekering en suggereren ook nieuwe initiatieven.
Over het gebrek aan opvolging van preventieadvies:
• De Belg elk jaar blijven herinneren aan het bestaan van het ‘mondzorgtraject’ dat preventief
gedrag beloont (een betere terugbetaling als je
jaarlijks naar de tandarts gaat).
• Sensibiliseringscampagnes rond tandverzorging voeren op maat van specifieke doelgroepen:
kinderen, zwangere vrouwen, jonge volwassenen, ouderen en chronisch zieken.
Er zouden ook pilootprojecten gepromoot
moeten worden die gericht zijn op de bevolkingsgroepen die niet (of weinig) naar de
tandarts gaan (arme bevolkingsgroepen, jongeren van 18 tot 30 jaar, ouderen en personen met
een handicap).
• Initiatieven versterken om de kennis en de
actiemogelijkheden te vergroten bij patiënten
op vlak van hun algemene gezondheid en hun
mondgezondheid in het bijzonder.
De ziekenfondsen moeten hier een rol spelen,
maar ook de tandheelkundigen moeten worden
aangemoedigd om de patiënten, klein en groot,
goed te informeren over de gevolgen van een
verwaarloosd gebit.
Een luik ‘gezondheidswijsheid’ toevoegen aan
de accreditering van de tandartsen zou ook
geen slecht idee zijn.
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Om tandzorg financieel toegankelijker te maken:
• Beter communiceren over de geconventioneerde
tarieven voor courante verzorging via verschillende kanalen als websites en de magazines
van de ziekenfondsen. Voor alle vragen over de
conventiestatus van de zorgverlener en/of zijn
uurregeling kan het publiek trouwens steeds terecht op de website van het RIZIV.
• De patiënt aanmoedigen om in dialoog te gaan met
zijn tandarts, zodat die schriftelijk een behandelingsplan kan voorstellen met een schatting van
de kosten (met een duidelijk onderscheid tussen
het remgeld, de terugbetalingen door het ziekenfonds, de supplementen, enz.), alvorens de patiënt
start met een dure behandeling als orthodontie
of het plaatsen van prothesen. Zo weet de patiënt
waar hij op financieel vlak aan toe is.
• De nomenclatuur en de erelonen van de tandzorg herzien en die aanpassen aan de realiteit
van vandaag. Hoe? Door de erelonen van bepaalde
handelingen te verhogen, maar ook die van andere te verlagen (of te schrappen).
• De erkenning van mondhygiënisten ondersteunen, die bepaalde preventieve verzorging
op zich zouden kunnen nemen aan interessante tarieven (aanpassing van het KB 78 over de
gezondheidsberoepen).

Dossier

Het mondzorgtraject onder het vergrootglas
Het mondzorgtraject begint stilaan zijn vruchten af te werpen. Meer dan 60% van de
12-jarigen heeft vandaag de dag geen last van gaatjes. “De preventie van tandproblemen
werkt heel erg goed”, klinkt het bij het Verbond der Vlaamse Tandartsen en zijn Franstalige
tegenhanger. Toch rijzen er vragen over de bereikbaarheid van het project. “Tandzorg is
niet voor elke bevolkingsgroep evident”, vinden ze bij Dokters van de Wereld.

“E

en gezonde mond kan voor iedereen, maar
je moet jezelf verzorgen. Wie pijn voelt aan
zijn tanden, is eigenlijk al te laat.” Dat zegt
Stefaan Hanson, woordvoerder van het Verbond der
Vlaamse Tandartsen (VVT). “Eén keer per jaar op
tandartsbezoek is echt nodig als je problemen en
kosten wil voorkomen en daarom is het mondzorgtraject
zo belangrijk.”
Michel Devriese, de voormalige voorzitter van de
Franstalige tandartsvereniging, is het met Hanson
eens. “De preventie van tandproblemen werkt heel
goed. Alle indicatoren wijzen op een aanzienlijke verbetering van de mondgezondheid, zeker bij jongeren.
Meer dan 60% van de 12-jarigen heeft vandaag de dag
geen last van gaatjes. Preventie is onontbeerlijk voor
het publieke mondgezondheidsbeleid.”

Liever belonen
De twee tandartsverenigingen proberen al jaren de
Belgen aan te moedigen om regelmatig naar de tandarts te gaan. “Eerst dachten we aan een systeem van
beloning: wie één keer per jaar naar de tandarts gaat,
krijgt een beloning”, verduidelijkt Hanson. “Maar door
een tekort aan financiële middelen hebben we die beloning moeten veranderen in een bestraffing: je wordt
gestraft als je niet gaat. Hoe dan ook moesten we iets
doen, want preventieve tandzorg is noodzakelijk.”

“We zijn op zich geen ‘fan’ van dit mechanisme”,
zegt ook Devriese. “We weten dat een dergelijk
principe heel goed werkt bij sommige patiënten,
maar ook contraproductief is voor anderen. Elk jaar
gaat slechts de helft van de verzekerden langs bij de
tandarts. Alle actoren zijn zich bewust van de grenzen
van het systeem en beseffen dat we ook andere pistes
moeten bewandelen om mensen te overtuigen, zoals
een goede communicatie.”

Betere toegankelijkheid
Er zijn dus patiënten die uit de boot vallen en niet worden bereikt met het mondzorgtraject. “Mensen met
een klein budget stellen een tandartsbezoek uit en
gaan zelden preventief naar een tandarts”, zegt Nel
Vandevannet, Directrice Belgische Projecten bij de
organisatie Dokters van de Wereld. “Een maatregel
als het mondzorgtraject straft net de mensen die het
geld niet hebben om regelmatig naar een tandarts
te gaan.” Maar hoe krijgen we dan iedereen in de
tandartsstoel? Volgens Vandevannet moeten we het
anders aanpakken. “Zorg bijvoorbeeld voor betere terugbetalingen en maak tandzorg meer toegankelijk,
zodat iedereen er baat bij heeft.”
Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be

De mening van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
“Wij zijn voorstander van het mondzorgtraject.
Het is een ideale manier om de continuïteit
van de zorg te garanderen. Preventie rond mondzorg is belangrijk”, benadrukt Chris Van Hul,
expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. “We
zijn er ons wel van bewust dat ‘A doen om B al
dan niet te krijgen’ niet ideaal is. Het is jammer
dat we om budgettaire redenen voor een bestraffingsmaatregel moesten kiezen, in plaats van een

beloningsstrategie. Het mondzorgtraject is vooral
geschikt voor mensen met wie het goed gaat. Een
belangrijke groep wordt niet bereikt en duwen
we dieper in de marginaliteit.” De Onafhankelijke
Ziekenfondsen willen hiermee rekening houden bij
de evaluatie van het mondzorgtraject. “We moeten moeilijke doelgroepen, waar Dokters van de
Wereld mee werken, identificeren en voor hen
een oplossing vinden.”

13

Dossier

Tandtoerisme, een
goed idee?
Zwaardere tandzorg, zoals prothesen, kronen of implantaten, is voor Belgische patiënten
niet altijd betaalbaar. Geen wonder dat mensen zich laten verleiden door buitenlandse
klinieken die dergelijke ingrepen veel goedkoper aanbieden dan in ons Belgenlandje.
Voor sommigen misschien een goede oplossing, maar wel eentje met de nodige risico’s.
Een goed geïnformeerd persoon is er twee waard.

E

en citytrip naar Boedapest: het is mooi weer
langs de Donau. Na een korte wandeling en een
terrasje heeft Dominique een afspraak in een
tandkliniek. De bedoeling van haar bezoek? Kronen
laten plaatsen. Binnen enkele dagen keert ze terug
naar België met een gloednieuw gebit aan een zachter prijsje dan wanneer ze het thuis had laten doen.
Het fenomeen ‘tandtoerisme’ is niet nieuw. Belgische
tandartsen merken de tendens al een tiental jaar op. En
dankzij duidelijke promotie op het internet is de trend
alleen maar toegenomen. Typ maar eens ‘tandzorg
in het buitenland’ of ‘tandtoerisme’ in je zoekmotor:
keuze genoeg aan verstrekkingen en bestemmingen.

patiënten naar het buitenland traceren, is bovendien
niet makkelijk. Uit de gegevens van de tandzorgverzekering van de Onafhankelijke Ziekenfondsen kunnen
we wel afleiden dat van 2013 tot 2015 522 patiënten
terugbetalingsaanvragen indienden voor tandzorg in
het buitenland. Dat is een miniem percentage van
de terugbetalingsaanvragen bij Dentalia. Een ander
voorbeeld krijgen we van een bedrijf dat tandverblijven organiseert in Hongarije: “We krijgen elke maand
een twintigtal Belgische patiënten over de vloer in
onze kliniek in Boedapest”, bevestigt Jean-François
Empain van Helvetic Clinics.

De prijs van een mooie glimlach
Bruggen en toerisme
Op het internet bieden de buitenlandse tandklinieken
meestal formules aan waarin de verstrekking én het
verblijf in de prijs inbegrepen zitten. Soms zijn ze zelfs
gekoppeld aan een meer toeristisch verblijf. Het land
met de grootste reputatie op vlak van goedkope
tandzorg is zonder twijfel Hongarije. Maar ook in
Tsjechië, Roemenië, Tunesië, Marokko, Turkije en
zelfs in Latijns-Amerika vind je tal van aanbiedingen.
Het zijn de bodemprijzen voor prothesen of implantaten die de ‘tandtoeristen’ lokken. Hoeveel er zich
laten verleiden? Dat is moeilijk te zeggen. Tandzorg
wordt niet als ‘dringend’ beschouwd en is dus ook
niet terug te vinden in de terugbetalingsgegevens van
de verzekeringsinstellingen. De bewegingen van de
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Voor welke ingrepen steken de patiënten speciaal de
grens over? “Het gaat vooral om prothesewerk, vaste
prothesen en implantaten”, vertelt Bernard Munnix,
voorzitter van de CSD, een vakbondsvereniging voor
Franstalige en Duitstalige tandartsen. “Ingrepen
aan prijzen waar Belgische tandartsen simpelweg
niet mee kunnen concurreren. Soms zelfs maar een
vierde van wat je in België zou moeten betalen. Als ik
deze tarieven in mijn kabinet zou toepassen, zou ik
zelfs mijn technicus niet kunnen betalen”, voegt de
tandarts eraan toe.
Munnix benadrukt vooral de verschillende risico’s die
verbonden zijn aan de keuze om in het buitenland een
prothese of implantaat te laten plaatsen. “Een reisje
naar Kroatië, Hongarije of Tunesië, wat implantaten
en bruggen laten plaatsen en met een mooie glim-

Dossier

lach naar huis: zo eenvoudig is het niet”, legt hij uit.
“Er is ook onderhoud en medische en tandheelkundige opvolging nodig. Zo’n behandelingsplan,
zeker als het om een vaste prothese gaat, loopt
over een periode van 10 jaar en meer. Besteedt de
buitenlandse kliniek aandacht aan deze opvolging?
Volgens Jean-François Empain van Helvetic Clinics
is zo’n opvolgingsprocedure wel degelijk voorzien.
“Wanneer de verzorging is afgerond, raden we de patiënt aan om een jaarlijkse check-up te laten doen, bij
ons of bij een tandarts naar keuze in België”, vertelt
hij. Bij complicaties bieden de klinieken een garantie
aan die de reiskosten en medische kosten vergoedt,
maar die in heel wat situaties niet van toepassing is.

à 3 keer naar Boedapest”, legt Jean-François Empain uit. “Een eerste keer voor de diagnose en om
de mond ‘gezond te maken’: extracties, vergroting
van de botmassa voor de implantatie, algemene verzorging, ontzenuwing, ... Een tweede keer voor het
plaatsen van de tandimplantaten en een derde keer
voor het plaatsen van de kronen, bruggen of andere
definitieve tandprothesen”, gaat hij verder.

De patiënt bewustmaken

Voor Bernard Munnix is er ook nog de kwestie van
de verantwoordelijkheid van de Belgische tandarts.
“Als de patiënt medische of tandproblemen krijgt,
kan de Belgische tandarts niet de verantwoordelijkheid dragen voor werk dat hij
Risico’s weinig bekend
zelf niet gedaan heeft”, legt hij uit.
“Als bepaalde behandelingen niet
En die complicaties kunnen erg
Een reisje naar
mogelijk zijn, is het niet gewoon
dramatisch zijn. Bernard MunKroatië,
Hongarije
een kwestie van vervanging. Bij innix vertelt zijn ervaring met een
of
Tunesië,
wat
fectieproblemen of de verwijdering
patiënt die een tiental kronen had
van een implantaat, gaat het om
implantaten en
laten vernieuwen. “De volledige
verminking. Zware en dure verzorbruggen laten
bovenkant was minder dan een
ging die de verantwoordelijkheid
jaar geleden gedaan en alles
plaatsen en met een
van de tandarts op de proef stelt.”
kwam los! Het waren stiftkronen
mooie glimlach naar
Om dergelijke situaties te vermijen de patiënt zat op een bepaald
huis: zo eenvoudig is
den, is het dus belangrijk dat de
moment gewoon met zijn brug
het niet.
patiënt goed geïnformeerd is over
los in zijn mond”, legt de tandarts
de risico’s. Sommige Belgische
uit. “De diagnose was fout en de
klinieken plaatsen op hun website
brug werd op tanden geplaatst
een waarschuwing over de buitendie ze niet konden houden. Het was dramatisch voor de patiënt, die verminkt werd. In zo’n landse aanbiedingen. De CSD doet inspanningen
geval kunnen we niets anders doen dan tot extracties om zijn tandartsen te informeren, zodat die hun
overgaan...”, besluit hij. Het bewijst hoe belangrijk patiënten de mogelijke gevolgen kunnen uitleggen
een gedetailleerde anamnese van de patiënt en een van een ingreep in het buitenland. “In België moeten
grondige kennis van zijn tandgeschiedenis zijn voor tandheelkundigen de wet over de rechten van de
patiënt respecteren: informatie en geïnformeerde
het verdere verloop van de behandeling.
“Door de mond van mijn patiënt goed te kennen, kan toestemming”, brengt Bernard Munnix in herinneik hem zeggen welke tand geen kroon kan krijgen en ring. “Heel belangrijk, zeker als je wil vermijden dat
welke tand niet kan dienen als houvast voor de brug, de patiënt zich in een behandelingsplan stort, dat
omdat hij niet stevig genoeg is. Zulke zaken zijn be- grote gevolgen kan hebben voor zijn gezondheid.”
langrijk, want bij een vaste prothese moet je op lange
termijn denken”, dixit Munnix. Helvetic Clinics verzekert ons dat ze met deze aspecten rekening houden
vóór de ingreep. “Meestal komen onze patiënten 2

Stéphanie Brisson
stephanie.brisson@mloz.be
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Tandzorg voor kankerpatiënten:
een financiële nachtmerrie
Een kankerbehandeling is vaak een ramp voor het gebit. Bovendien zijn de
terugbetalingsvoorwaarden voor tandzorg in sommige gevallen erg streng. Het resultaat?
Een financiële nachtmerrie voor mensen met kanker. Hoe kunnen we tandzorg
voor hen financieel toegankelijker maken? Ward Rommel, expert bij Kom op
tegen Kanker, doet enkele concrete beleidsvoorstellen.

T

ot 20.000
euro voor
implantaten, kronen
Ward Rommel of bruggen na
m o n d k a n k e r,
7.000 euro voor een tandprothese
na tongkanker,… Een enquête van
Kom op tegen Kanker toonde aan
dat kankerpatiënten vaak erg diep
in de geldbuidel moeten tasten
voor tandzorg. En jammer genoeg
hebben velen van hen nood aan
zo’n behandeling. “Mensen met
hoofd- en halskanker verliezen
vaak tanden door de botinvasie van
de tumor en de operatie. Bij radiotherapie mogen bovendien enkel
gezonde tanden blijven zitten.
Daardoor zijn artsen vaak genood
zaakt om vóór die behandeling
nog tanden te verwijderen”, zegt
Ward Rommel, expert bij Kom
op tegen Kanker. “Ook patiënten
met andere kankers die bestraald
worden in het hoofd en de hals
kampen met tandverlies. Chemotherapie blijft trouwens ook niet
zonder gevolgen: verschillende
patiënten krijgen bv. veel meer
gaatjes na die behandeling.”
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Losse of vaste prothese,
een wereld van verschil
Tot 20.000 euro voor implantaten
uit eigen zak, hoe komt het dat
de kosten soms zo de pan uit

Voor de diagnose
moeten er
expertisecentra
rond hoofd- en
halskankers komen.
Oncologen, tandartsen,
parodontologen, …
moeten dan beslissen
wanneer een
terugbetaling aan de
orde is.

swingen? “Sommige mensen
hebben enkel een losse prothese
nodig en die is vrij goed terugbetaald”, vertelt Rommel. “Bij de

vaste prothesen is er echter een
belangrijk verschil. Die zijn enkel
terugbetaald als het kaakbeen
beschadigd is door de operatie.
Kortom, mensen die tanden
verliezen door bv. radiotherapie
of chirurgie aan de tong, komen
niet in aanmerking voor een
terugbetaling. Ook voor kronen
en bruggen bestaat er geen tegemoetkoming. De terugbetaling
is dus niet goed afgestemd op de
noden van kankerpatiënten.” Het
gevolg is dat sommige mensen
ervoor kiezen om hun gebit niet
te laten herstellen. “Heel wat
patiënten kunnen dergelijke bedragen inderdaad niet ophoesten
en gaan dan noodgedwongen
door het leven met een mond zonder tanden. Met alle gevolgen van
dien voor de levenskwaliteit van
die mensen. Ze hebben moeite om
hun eten te kauwen, kampen vaak
met spraakproblemen, enz.”

Terugbetalen op maat
Kom op tegen Kanker stelt dus
die strikte terugbetalingsregeling
aan de kaak, maar de organi-
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satie is zich ook bewust van de
budgettaire krapte binnen de gezondheidszorg. “We pleiten voor
een soepeler systeem, maar wel
gekoppeld aan bepaalde criteria”,
dixit Rommel. “Enerzijds ijveren
we voor een grotere prijstransparantie rond tandzorg. Er moet
een notificatieplicht voor tand
implantaten komen, zodat het
RIZIV een goed zicht heeft op hun
kostprijs. Ook op de facturen van
de tandarts is een onderscheid
nodig tussen het werk van die
tandarts en de materialen die
hij gebruikt. Zo komen die buitensporige prijzen onder druk te
staan. Anderzijds is er nood aan
een gerichte terugbetaling voor
patiënten die echt nood hebben aan een dure behandeling.
Denk maar aan mensen bij wie
een losse prothese geen optie
meer is omdat de slijmvliezen te
beschadigd zijn.” Maar wie beslist
dan wanneer een terugbetaling
kan en wanneer niet? “Voor die
diagnose moeten er expertisecentra rond hoofd- en halskankers
komen. Oncologen, tandartsen,
parodontologen,… moeten dan
multidisciplinair beslissen wanneer een terugbetaling aan de
orde is”, zegt Rommel.

“Mijn terugbetalingsaanvraag is verworpen”
Jeanne overleefde tongkanker, maar door de bestralingen raakte
haar kaakbot beschadigd. “Ik kon enkel nog gemixt voedsel eten
en ook slikken was moeilijk. Ik betaalde daarom 7.000 euro uit
eigen zak voor implantaten met een volledige brug. M’n terugbetalingsaanvraag bij het College van geneesheren-directeurs werd
echter verworpen. Ook een procedure bij de Arbeidsrechtbank om
die beslissing aan te vechten, haalde niks uit.”
Bij Alex horen we een gelijkaardig verhaal. Hij kreeg de ziekte van
Hodgkin en moest bestralingen ondergaan in de hals. Door de
schade aan zijn gebit moest hij geregeld naar de tandarts. “Ondertussen zijn al verschillende boventanden verwijderd. Voor een
voorlopige brug betaalde ik al 460 euro, maar de definitieve brug
kostte me 4.380 euro. Ook in m’n onderkaak zullen implantaten
nodig zijn. Daar zullen de kosten wellicht oplopen tot 10.000 euro.”

Ook aandacht
voor preventie
Beter voorkomen dan genezen,
het geldt ook voor tandzorg bij
kankerpatiënten. Preventieve
tandzorg bij hen is echter intensiever dan bij andere mensen en
ook hier vraagt Kom op tegen
Kanker om een betere terugbetaling. “Een operatie verandert
soms de mondomgeving, waardoor het moeilijker is om de
tanden te poetsen. Daarnaast
tast chemotherapie de kwaliteit

Welke andere maatregelen?
Naar aanleiding van deze studie lanceert Kom op tegen Kanker ook
nog de volgende voorstellen:
• Aanpassing van College van geneesheren-directeurs: dit college van het RIZIV beslist over de terugbetalingen van implantaten,
maar het doet geen beroep op tandartsen en parodontologen.
Het raadplegen van die experts zou nochtans tot doordachtere
terugbetalingsbeslissingen kunnen leiden.
• Betere terugbetaling van de klosprothese: na een operatie
ontstaat soms een opening van de mondholte naar de sinussen. Een klosprothese sluit die holte af, maar die prothese moet
regelmatig aangepast worden, met hoge kosten voor de patiënt
tot gevolg. Ook hier is een gerichte terugbetaling aan de orde.

en kwantiteit van het speeksel
aan. De ziekteverzekering betaalt
momenteel 1 jaarlijkse tandsteenverwijdering per Belg terug, maar
bepaalde mindervaliden krijgen er
4 terugbetaald. Ook mensen met
tandproblemen na een kankerbehandeling moeten daar recht op
hebben”, vindt Rommel.

En nu in de praktijk?
Kom op tegen Kanker heeft de
resultaten van de enquête bezorgd
aan Minister van Volksgezondheid
Maggie De Block, maar het is nog
koffiedik kijken of de aanbevelingen ook in de praktijk gebracht
zullen worden. “De Minister heeft
het rapport doorgespeeld naar de
bevoegde commissie binnen het
RIZIV, maar we hebben voorlopig
nog niks gehoord”, vertelt Rommel. “We beseffen ook dat elke
euro momenteel twee keer wordt
omgedraaid, maar we hopen toch
dat onze voorstellen het licht zien.
Dan kunnen kankerpatiënten zich
tenminste bezighouden met wat
echt telt: een goed herstel.”

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be
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Barometer voor de gezondheid van kinderen
van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
Een goede mondgezondheid begint al van jongs af aan! Als we de gewoontes van onze kleine Belgen
bekijken, valt echter op dat de ouders nog wel wat sensibilisering kunnen gebruiken. Een nieuwe
analyse van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

42%...
... van de kinderen is op de leeftijd van 4 jaar nog nooit
bij de tandarts geweest. Kind en Gezin raadt nochtans
aan om een eerste bezoek te plannen op de leeftijd
van twee jaar. Een advies waar zowel Europese als
Amerikaanse deskundigen het mee eens zijn.

4 op de 10 kinderen
Op de leeftijd van 7 jaar werden al 4 op de 10 kinderen
(38%) behandeld voor (minstens) één gaatje. Kinderen van gezinnen met een bescheiden inkomen (RVV,
rechthebbenden op de verhoogde tegemoetkoming)
hebben bijna twee keer zoveel kans op gaatjes als
kinderen uit niet-RVV-gezinnen: 62% tegenover 35%.

1.375 euro
Dat bedrag geven ouders gemiddeld uit aan de orthodontische behandeling van hun tiener. In 1 op de
4 gevallen loopt de rekening zelfs op tot meer dan
2.000 euro. De gemiddelde tegemoetkoming vanuit de ziekteverzekering bedraagt 375 euro voor de
terugbetaalbare prestaties. Gezinnen betalen dus

Analyse van de bezoeken aan de tandarts

van 0 tot 18 jaar
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zijn nog nooit bij de tandarts geweest
op de leeftijd van 4 jaar

gemiddeld 3,6 keer het bedrag dat de sociale zekerheid ten laste neemt. Dat is veel, zeker als je weet
dat 1 op de 2 jongeren (55%) in de laatste vijf jaar
een orthodontische behandeling gestart of beëindigd
heeft en dat het aantal jongeren met een orthodontische behandeling elk jaar met 3,6% stijgt (gemiddelde
tussen 2011 en 2015). Gevolg: het aantal Belgen dat
een beroep doet op zijn (privé) tandverzekering om de
orthodontiekosten te dekken, is in dezelfde periode
meer dan verdubbeld, van 14 naar 29%.

54%
In 2015 ging slechts 1 op de 2 kinderen naar de tandarts (54%), terwijl een jaarlijks bezoek aangeraden
is om latere zwaardere behandelingen te vermijden.
In gezinnen met een lager inkomen (RVV) is het aantal kinderen dat op bezoek ging bij de tandarts nog
kleiner: 44%. Ter herinnering, de ziekteverzekering
betaalt tandzorg volledig terug tot de leeftijd van 18
jaar wanneer je bij een geconventioneerde tandarts
langsgaat.

3%

0-2 jaar
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4 op de 10 kinderen (42%)

3-6 jaar

Rudy Van Tielen & Wouter Gelade
Studiedienst van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
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Een dokter die
zijn huisbezoeken
met de fiets doet
Koen is dokter en fietst elke dag. Toen hij nog in Gent studeerde, gebruikte hij de fiets voor al
zijn verplaatsingen. Wanneer hij zich begin de jaren ‘80 in Brussel vestigde, kocht hij een auto,
maar hij begon al snel huisbezoeken te doen met zijn stalen ros. “Het voordeel bij fietsen is dat
je weet dat je binnen x minuten van punt A naar punt B raakt”, benadrukt Koen. Een getuigenis!

T

egenwoordig gaat Koen overal heen met de
fiets: van zijn woonplaats in Schaarbeek tot
aan zijn praktijk in het centrum, maar ook op
huisbezoek. “Vroeger deed ik er drie kwartier over
om naar het centrum te gaan. Nu is dat maar tussen
de 12 en 15 minuten meer. Bovendien verlies ik ook
geen tijd met zoeken naar een parkeerplaats wanneer ik patiënten thuis opzoek”, vertelt Koen. Voor
huisbezoeken legt hij nooit meer dan 10 kilometer per
dag af. “Ik heb een patiënt die in Ganshoren woont,
maar al de anderen wonen in een straal van 3 tot 4
kilometer van mijn praktijk. Dat is erg makkelijk”,
klinkt het verder.

hellingsgraad, verkeersdichtheid en het uur van de
dag. Het is een echte sport om uit te vlooien welke
straten omhoog gaan en welke niet. Wanneer je niet
fietst, merk je dat niet.” Wanneer hij naar Flagey
gaat, rijdt hij via de vallei: “Een echte verademing”,
klinkt het.
“Met de fiets kan je ook vrij kiezen langs welke
straten je rijdt. Er zijn maar weinig straten waar je
niet mag inrijden. Daarnaast blijf je met de fiets ook
actief. Mijn patiënten zeggen dat fietsen me jong
houdt”, glimlacht Koen.

In contact met de natuur
en de seizoenen

Ook bij zijn patiënten zijn er een aantal die de fiets
gebruiken. Het gaat wel vooral om de jongeren.
“Sommigen van hen hebben 3 tot 4 fietsen. Anderen vervoeren hun kinderen in fietskarren”, vertelt
Koen. Zijn oudere patiënten gaan te voet of met
het openbaar vervoer. “Ouderen zullen niet snel
overstappen op fietsen. Ze vinden het namelijk
gevaarlijk of hebben soms evenwichtsproblemen”,
zegt hij.
“In het stadscentrum is er in woningen ook weinig
plaats om fietsen te stallen”, stelt Koen vast. Hij
heeft gelukkig een garage, waar ook de fietsen van
zijn vrouw en die van zijn twee dochters staan.

De patiënten van Koen kennen hem goed en kijken
niet meer op wanneer hij op zijn plooifiets komt
aangereden. “In het begin vroegen ze: ‘bent u wel
een echte dokter?’. Nu zijn ze het gewend. Ik fiets
ook bij regen of koude. Ik heb alles wat ik nodig
heb in dat opzicht. Het gebeurt echter niet vaak dat
ik door de regen moet”, bekent hij.
Om zijn materiaal te vervoeren, heeft hij een rugzak
met veel zakken. Daar kan hij alles ordelijk en makkelijk bereikbaar in opbergen. Voor Koen maakt de
fiets het mogelijk om meer in contact te staan met
de natuur en de seizoenen. “Ik beklaag het me niet
dat ik voor de fiets heb gekozen. De uitdaging zit
erin om goed te fietsen: je moet de meest comfortabele routes of bijvoorbeeld die met de minste rode
lichten vinden. Ik kies mijn routes op grond van hun

En de patiënten?

Violaine Jadoul
Copyright foto’s: Gilles Bolland

Naar een artikel op www.brusselsbybike.com
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Mannen van Mars
en vrouwen van Venus?
Ons geboortegeslacht is biologisch bepaald, maar gender zit in ons hoofd. Voelen we ons
vooral man, vrouw of ergens tussenin? Meer en meer mensen durven toe te geven dat die
psychische genderidentiteit niet strookt met hun geslacht. Die transpersonen kunnen terecht
in het Centrum voor seksualiteit en gender van het UZ Gent voor oriënterende gesprekken,
diagnostiek en behandeling. Els Elaut, klinisch psycholoog en seksuoloog binnen het centrum,
geeft tekst en uitleg.

A

l sinds de jaren ’80 is een genderteam met
een psychiater, endocrinoloog en chirurg aan
de slag in het UZ Gent. Tot op vandaag is dat
multidisciplinaire team nog altijd het enige in België.
Met slechts enkele patiënten vormde dat 40 jaar geleden geen probleem, maar met 250 nieuwe patiënten
per jaar (kinderen, jongeren en volwassenen) is dat
momenteel wel even anders. “Die situatie mag voor
mij morgen al veranderen”, zegt Els Elaut, klinisch
psychologe binnen het Centrum voor seksualiteit en
gender. “Als mensen ons contacteren voor een eerste
gesprek, moeten ze momenteel tot 7 à 8 maanden
wachten. Dat is problematisch, want vaak duurt het al
heel lang vooraleer iemand de stap naar professionele
hulp durft te zetten. Maar de overheid
belooft extra financiële middelen.
We hopen op beterschap.”

Van gesprek tot
(eventuele) operatie

of vermannelijking te zorgen. Zo kunnen mensen al
vlotter in hun gewenste genderrol naar buiten komen
en dat geeft een enorme boost. Als mensen verder
willen gaan, kunnen daarna nog verschillende chirurgische ingrepen volgen.”

Niemand ziet wat in je broek zit

Het mag dus duidelijk zijn: niet alle transpersonen
laten ook zo’n operatie uitvoeren. Ze hebben daarvoor
verschillende redenen. “Sommige transvrouwen hoeven bv. geen vagina te hebben om zich een vrouw te
voelen en ook zo sociaal te functioneren in onze maatschappij. Voor een aanzienlijke groep transvrouwen
en transmannen is hormoontherapie voldoende.
Anderen vinden dan weer dat de
chirurgie nog niet genoeg op punt
staat”, verduidelijkt Elaut. “Het is
van belang om de pro’s en contra’s
Ik ijver voor een
goed af te wegen. Ik snap dat sombasiskennis over het
migen verkiezen om die operatie
transgenderthema bij
niet te laten uitvoeren. Uiteindelijk
alle zorgverleners.
ziet niemand wat er in je broek zit.”

De begeleiding binnen het centrum
begint altijd met een verkennend
Want sommige
gesprek bij de psychiater of psytranspersonen
stellen
Basiskennis van
choloog. “We luisteren naar hun
medische verzorging
zorgverleners
verhaal, verschaffen informatie
uit
omdat
ze
zich
niet
en gaan na welke ondersteuning
We kunnen er niet naast kijken,
begrepen voelen.
we kunnen bieden bij het outranspersonen kampen nog
tingsproces. Heeft de school bv.
altijd met discriminatie en het
al het mailadres aangepast aan
aantal zelfmoordpogingen ligt
de nieuwe voornaam van iemand?
bij hen beduidend hoger dan bij
Dat lijken kleine dingen, maar ze betekenen
de algemene bevolking. “Uit onze gesprekken met
vaak een wereld van verschil”, vertelt Elaut. Daarna
adolescenten blijkt een grotere maatschappelijke
bekijkt het centrum welke medische stappen de
aanvaarding van transgenders in vergelijking met 10
transpersoon eventueel wil. “Meestal beginnen we
jaar geleden, maar er blijft veel werk aan de winkel.
met hormoontherapie om voor een vervrouwelijking
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Psychologische begeleiding is dus nuttig, maar over
discriminatie en andere maatschappelijke factoren
heb je niet altijd controle”, zegt Elaut. “Ik ijver daarom
voor een basiskennis over het transgenderthema bij
alle zorgverleners. Want sommige transpersonen
stellen medische verzorging uit omdat ze zich niet
begrepen voelen. Denk bv. aan een transman die geen
geslachtsoperatie laat uitvoeren en op gynaecologisch
onderzoek moet. Dat is allesbehalve evident.”

goede zaak zijn. “Voor transmannen wordt testosterontherapie enkel terugbetaald na een juridische
geslachtsverandering. Wie de eierstokken nog niet liet
verwijderen, betaalt dus een veel hoger bedrag. Het
gaat bovendien om een levenslange therapie. Voor de
chirurgie is er wel een tegemoetkoming, maar mensen betalen nog een aanzienlijk deel uit eigen zak.”

Nieuwe wetgeving op komst?

Er zijn al positieve maatschappelijke signalen rond het
transgenderthema, maar waar zou Elaut graag staan
binnen 5 jaar? “Iets meer personeel misschien?”,
lacht ze. “Het zou ook heel prettig zijn als alle zorgverleners tegen die tijd goed op de hoogte zijn over
het transgenderthema. Een toegankelijkere zorg zou
de gemeenschap echt ten goede komen. En dan is
er het maatschappelijke debat natuurlijk. Ik hoop dat
het sociaal aanvaard zal zijn dat mensen zich niet
thuis voelen in de hokjes ‘man’ en ‘vrouw’. Misschien
staat er zelfs geen ‘m’ of ‘v’ meer op onze identiteitskaart. Als mannen en vrouwen gelijk zijn voor de wet,
waarom dan nog een onderscheid maken?

Willen transpersonen op hun identiteitskaart een
‘m’ naar ‘v’ veranderen of omgekeerd, dan moeten
ze eerst chirurgie ondergaan volgens de Belgische
wetgeving. “Dat druist in tegen het recht op lichamelijke integriteit en is dus een schending van de
mensenrechten”, zegt Elaut. “Er ligt gelukkig wel
een wetsontwerp op tafel dat een einde maakt aan
die medische voorwaarden. Dat zou een wereld van
verschil betekenen. Want alle mensen zouden het
recht moeten hebben om zich aan de wereld te tonen
in hun gewenste genderrol, ook op juridisch vlak. Dat
zou een hoop praktische en emotionele problemen
voor transpersonen oplossen.”
Ook voor de terugbetalingen vanuit de verplichte
verzekering zou die nieuwe transgenderwet een

In een ideale wereld…

Steven Vervaet
steven.vervaet@mloz.be

“De coachende rol van het genderteam betekende veel voor mij”
“Je hoort soms
wel eens dat het
transitieproces bij
transgenders ‘gemedicaliseerd’ is, maar
zo heb ik dat nooit
ervaren. Niemand
heeft me operaties opgedrongen.” Fiona Desmet
(foto) is een transvrouw en ze beklemtoont vooral
de coachende rol van het genderteam in het UZ
Gent. Van bij het begin van haar overgang in 2013
tot aan het laatste gesprek met de psychologe dit
jaar hadden zowel zij als haar partner enorm veel

aan de regelmatige gesprekken. “In het begin wist
ik nog niet waar ik naartoe wou. Ik was ook bang
om ontslagen te worden. Na enkele gesprekken
kreeg ik gelukkig een duidelijker beeld van de
richting die ik uit wou.”
Uiteindelijk onderging Fiona vorig jaar een geslachtsoperatie, een keuze die ze niet betreurt. “Ik
werk nog altijd bij hetzelfde bedrijf en ben na 30
jaar nog altijd samen met m’n partner. Na 53 jaar
voel ik me voor het eerst een normaal en gelukkig
mens. Dat was niet mogelijk zonder de coaching
van het genderteam tijdens dat hele traject. Ik ben
hen oneindig dankbaar.”

Ontdek het Transgender Infopunt
Over het transgenderthema bestaan nog vele misverstanden. Daar wil het laagdrempelige Transgender
Infopunt verandering in brengen. Deze instantie verleent toegankelijke informatie aan transpersonen,
hun naaste omgeving, scholen, werkgevers, beleidsmakers, … “De meeste mensen die bij mij terechtkomen, hebben de site van het infopunt al verkend”, dixit Els Elaut. “Dat is heel positief, want zo zijn
die mensen correct geïnformeerd en kunnen wij ons ten volle concentreren op hun zorg.”

www.transgenderinfo.be – 0800 96 316
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De ziekenfondsen van morgen
in Togo en Benin
De jonge ziekenfondsen in Togo en Benin staan voor veel uitdagingen. Met welke knelpunten
kampen ze nog? De Onafhankelijke Ziekenfondsen gingen het na in een nieuwe studie. De
resultaten moeten bijdragen tot een verdere professionalisering van de Afrikaanse ziekenfondsen.

D

e Afrikaanse ziekenfondsen
hebben hun nut al bewezen
en heel wat leden beseffen het
belang van een gezondheidsdekking. Toch blijken vele mensen hun
lidmaatschap niet te vernieuwen,
waardoor de groei van de ziekenfondsen op de helling komt te staan.
Daarnaast is het ook belangrijk dat
de werking van de ziekenfondsen
op een professionelere manier kan
gebeuren. In samenwerking met de
ngo Louvain Coopération zochten
de Onafhankelijke Ziekenfondsen
daarom uit hoe de Afrikaanse ziekenfondsen hun gegevens beter
kunnen gebruiken en hun leden
kunnen overtuigen om lid te blijven.

Eén centrale
managementtool
“Een eerste belangrijke vaststelling
is dat de Afrikaanse ziekenfondsen al heel wat gedigitaliseerde
informatie hebben”, vertelt Wouter Gelade, Expert Studies &
Innovation bij de Onafhankelijke

Ziekenfondsen. “Dit betekent dat
ze hun ledenwerving en financiële
toestand kunnen opvolgen. In onze
studie gebruiken we die gegevens
om een beeld te schetsen van
het profiel van de leden en hun
terugbetalingen.”
Aan de hand van die informatie
formuleert de studie aanbevelingen om de manier van werken te
verbeteren. “We denken bv. aan
één centrale managementtool
met alle gedetailleerde gegevens”,
legt Gelade uit. “Er bestaat al een
eerste versie van zo’n tool en die
moet nu verder worden uitgewerkt.
De ziekenfondsen kunnen de gegevens uit die tool gebruiken om de
terugbetaalde verzorging en de
bijhorende kosten onder controle
te houden.”

Lidmaatschap vernieuwen
Het valt op dat de Afrikaanse
ziekenfondsen de eerste jaren na
hun oprichting snel groeien, maar
na een bepaalde tijd stopt die

Wat is het programma MASMUT?
Deze studie gebeurde in het kader van het Programma
MASMUT. Dat is een samenwerkingsverband tussen de
Onafhankelijke Ziekenfondsen, de Christelijke Mutualiteiten, de Socialistische Mutualiteiten en drie ngo’s, waaronder
Louvain Cooperation. Samen ondersteunen ze ziekenfondsen
in Afrikaanse landen. MASMUT krijgt daarvoor subsidies in
het kader van de Belgische ontwikkelingssamenwerking,
waardoor deze studie mogelijk was.
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positieve evolutie. “De Afrikaanse
ziekenfondsen slagen er niet
genoeg in om hun bestaande leden
te behouden”, dixit Murielle Lona,
coördinator Studies & Innovation.
“Ze trekken wel nieuwe leden aan,
maar een groot aantal bestaande
leden vernieuwt zijn lidmaatschap
niet.”
Marnick Van Lee, een student aan
de KU Leuven, trok 6 weken naar
Benin om dit probleem verder uit te
zoeken. Hij interviewde de partners
van de ziekenfondsen en ook heel
wat van hun leden en ex-leden. Uit
die enquête blijkt dat de bevolking
positief is over de ziekenfondsen.
Ze beseffen dat de dekking van een
ziekenfonds hen beschermt tegen
ziektekosten.
Maar er spelen andere factoren mee die een heraansluiting
beïnvloeden. “Veel van de geïnterviewde Afrikaanse gezinnen
hebben niet het hele jaar door
geld ter beschikking. Als we de
aansluitingsperiode afstemmen
op het moment dat de gezinnen
geld beschikbaar hebben, zullen
ze makkelijker opnieuw aansluiten.
Uit de interviews blijkt ook dat veel
leden niet goed weten wat het ziekenfonds voor hen kan betekenen.
Het is dus belangrijk dat we de
mensen goed informeren”, vertelt
Gelade.
Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be
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Ontdek de volledige studie op
www.mloz.be!

Partnership

Nieuwe regeling voor patiëntenmobiliteit
in de Oostkantons, ganz toll?
We vinden het fijn als onze zorgverleners onze eigen taal spreken, dat is logisch. En dus trekken
heel wat Duitstalige Belgen voor medische verzorging de grens over naar Duitsland. Dat kon
zonder al te veel administratieve rompslomp door het project IZOM. Na 17 jaar komt er nu echter
een nieuwe regeling rond patiëntenmobiliteit in de Oostkantons. Wat omvat die precies? Een
overzicht!

H

oort u het in Keulen donderen bij het woord ‘IZOM’?
Het gaat om één van de
meest succesvolle projecten rond
grensoverschrijdende zorg tussen
België, Nederland en Duitsland.
Dankzij IZOM staken Duitstalige
Belgen, vooral uit de Oostkantons,
de grens over om Duitse specialisten te raadplegen, zonder al te
veel administratieve formaliteiten. Waarom trekken patiënten
uit de Duitstalige Gemeenschap
naar hun oosterburen? Enerzijds
omdat ze zich liever in het Duits
laten behandelen, anderzijds
omdat het medisch aanbod op
een aantal punten beperkt is in
de Oostkantons.

Waarom het einde
van IZOM?
IZOM bestaat al sinds 2000, maar
begin 2016 besloten de verschillende partners om de stekker uit het
akkoord te trekken. De aanleiding
waren een aantal knelpunten. Zo
trokken de meeste Duitse partners
zich terug, en stelde de enige overblijvende partner hoge financiële
eisen. Daarnaast worden de Belgische patiënten als privé-patiënt
beschouwd als ze zonder de toestemming van hun ziekenfonds bij
een Duitse specialist langsgaan,
waardoor ze extra supplementen
moeten betalen. Een werkgroep

onder leiding van het RIZIV nam
die problemen onder de loep en
werkte een nieuwe regeling uit.
De Freie Krankenkasse binnen
de groep van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen (trouwens het
enige Duitstalige ziekenfonds in
ons land) werkte actief mee aan
deze alternatieve oplossing.

En nu de ‘OostBelgische regeling’…
De nieuwe regeling versoepelt aan
de ene kant de patiëntenmobiliteit
voor de Duitstalige Belgen, maar
wil aan de andere kant ook vermijden dat ze naar Duitsland trekken
om financiële redenen (lager remgeld). De grote lijnen:
• Voor bepaalde verzorging buiten
het ziekenhuis (zoals (neuro-)
psychiatrie of verzorging voor
kinderen en jongeren tot 14 jaar)
zullen patiënten een toestemming (formulier S2) kunnen

krijgen om zich in Duitsland
te laten behandelen. Voor de
meeste ambulante verzorging
bij een Duitse specialist moeten
ze die zorgverlener echter zelf
eerst betalen, om achteraf een
terugbetaling te vragen aan het
Belgische ziekenfonds. Het gaat
om een terugbetaling van 75%
voor bedragen onder de 200
euro. Voor hogere bedragen
gebeurt de terugbetaling aan
het Belgische tarief.
• Ook een ziekenhuisopname
of een daghospitalisatie die
voorgeschreven zijn door de geraadpleegde Duitse specialist,
komen in aanmerking voor een
toestemming met dat formulier.
• Wordt een patiënt via de spoeddienst opgenomen in een Duits
ziekenhuis? Ook dan kan dat
met zo’n formulier S2.
Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be

Voor wie geldt de nieuwe regeling?
De nieuwe regeling geldt voor een heel specifiek doelpubliek.
Het gaat om Belgische verzekerden die wonen in de Oostkantons of in de gemeentes Baelen, Bleiberg en Welkenraedt.
De alternatieve oplossing is van toepassing als ze medische
verzorging krijgen in de regio Aachen of de Duitse arrondissementen Bitburg, Daun en Prüm.
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Pilootproject ‘Diabetes on the Run’
uit de startblokken
De start van de pilootprojecten rond mHealth maakt het Actieplan eGezondheid 2015-2018
concreet. Eén van de 24 gekozen projecten is ‘Diabetes on the Run’, waarbij mensen met
diabetes type 2 opgevolgd worden via wearables en een applicatie. Een innovatief project dat
de Onafhankelijke Ziekenfondsen graag ondersteunen.

Monitoring van 6 maanden
‘Diabetes on the Run’ is één van
de pilootprojecten
dat mHealth in de
praktijk brengt.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen
ondersteunen
dit project, dat
uitgaat van Solidariteit voor het
Murielle Lona Gezin. “Het is de
bedoeling om via
wearables en de Healthlook-app
honderd mensen met diabetes
type 2 op te volgen”, zegt Murielle
Lona, expert bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen. “Solidariteit
voor het Gezin en Sovervlag vzw
kiezen de patiënten en daarna
volgt een monitoring van 6 maanden. Die opvolging gebeurt met
een weegschaal, bloeddrukmeter,
activity tracker en glucosemeter.”
Om het project te laten slagen, is
het belangrijk dat de patiënten goed
weten hoe ze met de applicatie en
een iPad Mini moeten werken. “Ze
krijgen een opleiding zodat ze hun
metingen correct kunnen uitvoeren
en de resultaten kunnen invullen
op een iPad Mini”, verduidelijkt
Lona. “Hun diabeteseducator kan
deze gegevens raadplegen via de
Healthlook-app en zo kort op de
bal spelen bij afwijkingen. Ook de
arts kan inspringen als er problemen zouden zijn.”
Dat klinkt allemaal veelbelovend,
maar ‘Diabetes on the Run’ is
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natuurlijk niet het enige pilootproject. Hoe ziet de toekomst van het
project er uit? “Alles hangt af van
de analyse”, zegt Lona. “De eerste
zes maanden meten de patiënten
hun gegevens. Het RIZIV volgt deze
metingen op en analyseert op het
einde van die periode het proefproject. Ook aan de gebruikers van de
applicatie en wearables wordt gevraagd wat zij van deze manier van
werken vinden. Het RIZIV beslist
daarna of het de moeite loont om
het project verder uit te werken.”

Meer tijd voor
zorgverleners
Dankzij deze manier van werken
kan de zorgverlener meer tijd

vrijmaken voor de patiënten die
extra aandacht nodig hebben.
“Er zijn altijd patiënten die het
moeilijk hebben om met een applicatie en wearables te werken”,
legt Lona uit. “Ik denk maar aan
oudere patiënten of mensen die
zelden of nooit in contact komen
met computers of smartphones.
Dankzij ‘Diabetes on the Run’
houdt een grote groep patiënten
zijn eigen gegevens bij en hoeft
de zorgverlener bij hen minder
langs te gaan. De tijd die ze zo
winnen, kunnen ze besteden aan
patiënten die zo’n bezoek wel nog
nodig hebben.”
Lies Dobbelaere
lies.dobbelaere@mloz.be

Op naar regelgeving en juridisch kader
voor mHealth
In het Actieplan eGezondheid 2015-2018 van Minister van
Volksgezondheid Maggie De Block krijgt mHealth een plaats onder
actiepunt 19. Vorig jaar mochten artsen en zorginstellingen aangeven
welke mobiele applicaties het leven van hun patiënten kunnen
vergemakkelijken. Uit die voorstellen werden 24 pilootprojecten,
waaronder 3 rond diabeteszorg, gekozen. De bedoeling van
deze proefprojecten is om het gebruik van apps en mobiele

toestellen in de gezondheidszorg op een gecontroleerde
manier uit te testen. Dat moet dan leiden tot een regelgeving

en een juridisch kader voor mHealth. Minister De Block trekt 3,25
miljoen euro uit voor deze projecten.

Partnership

Fitness voorschrijven als medicijn
Het aantal mensen met obesitas en diabetes blijft maar stijgen. Voldoende lichaamsbeweging is
essentieel om die negatieve spiraal om te buigen. Via het project ‘Fitness als medicijn’ kunnen
artsen daarom lichaamsbeweging voorschrijven aan hun patiënten. “De arts is een sleutelfiguur
binnen ons concept”, zegt initiatiefnemer Yves Devos.
Hoeveel artsen doen mee met
‘Fitness als medicijn’?
Ongeveer 400 artsen en heel wat
kinesitherapeuten hebben zich momenteel al aangesloten bij ons project
en dat netwerk van zorgprofessionals
blijft groeien. Ze moeten daarvoor
een document ondertekenen waarin
ze zich engageren om hun patiënten
Yves Devos
zoveel mogelijk aan het bewegen
te krijgen. De arts is dus een sleutelfiguur binnen
ons concept, net zoals bij het project ‘Bewegen Op
Verwijzing’ van het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ).

Hoe gaat het precies in z’n werk?
De arts verwijst zijn patiënten door naar één van onze
medische fitnesscentra en hij motiveert ze ook om
deel te nemen aan ‘Medische Fitness’, het bewegingsprogramma dat ik heb uitgewerkt voor mensen met
een chronische aandoening. De patiënt krijgt dan een
beweegmeter die via bluetooth verbonden is met een
centraal systeem. Hij krijgt ook toegang tot onze apps

i

om zijn lichaamsbeweging en voeding te controleren
en hij ontvangt wekelijkse pushberichten: hoe moet ik
mijn hartslag meten? Welke stretchoefeningen moet
ik doen? Onder meer de Onafhankelijke Ziekenfondsen
betalen deze begeleiding deels terug.

En geeft de arts zelf ook beweegtips?
Absoluut, deelnemende artsen krijgen een exemplaar
van mijn boek ‘Fitness als medicijn’. Zo raken ze vertrouwd met het bewegingsprogramma en kunnen ze
hun patiënten op weg helpen naar een actiever leven.
Bij mensen met chronische aandoeningen geeft de
arts bv. het advies om wekelijks het aantal stappen
per dag met 250 op te drijven.

Wat is het ultieme doel?
Ik hoop dat elke arts op termijn ook lichaamsbeweging
aan zijn patiënten voorschrijft, naast de klassieke technische prestaties en geneesmiddelen. Die droom wil ik
stap voor stap verwezenlijken met het project ‘Fitness
als medicijn’.
Piet Van Eenooghe
piet.vaneenooghe@mloz.be

Ben je arts of kinesitherapeut en wil je graag deelnemen aan dit project?
Neem een kijkje op www.fitnessalsmedicijn.be

Bewegingsprogramma’s voor 10 chronische ziektes
Yves Devos is al 30 jaar actief als medische fitnesscoach. “In 2007 kwam ik op een congres
van de American College of Sports Medicine
in contact met het concept ‘Excercice Is Medicine’. Die visie beschouwt lichaamsbeweging
als een pil die artsen kunnen voorschrijven.
Dat inspireerde me om het boek ‘Fitness als
medicijn’ te schrijven”, zegt Devos. “Ik vertrok
daarbij vanuit de principes van de evidence
based medicine, ontwikkelde praktische
concepten en liet die dan valideren door een
wetenschappelijke raad.”

Het boek bestaat uit bewegingsprogramma’s
voor 10 chronische ziektes, onderverdeeld in
3 groepen:
• inwendige aandoeningen (overgewicht,
obesitas, diabetes type 2, …)
• ziekten van het bewegingsstelsel
(chronische rugproblemen, artrose,
fibromyalgie, …)
• aandoeningen die een invloed hebben
op immuniteit en algemene weerstand (energieproblemen, burn-out,
depressie, …)
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Kiosk
Boeken

Een nieuwe kijk op jeugdhulp

G

ezinsarmoede is een vicieuze cirkel. Kinderen die in armoede opgroeien, komen
dan ook vaak vroeg of laat in contact met
jeugdhulpverlening. Maar hoe kan die jeugdhulp
gezinsarmoede (mee) aanpakken? Of moeten
hulpverleners de problemen
vooral melden en is het aan
de overheid om dan het heft
in handen te nemen? In dit
boek schetst Thijs Smeyers
een toekomstig jeugdhulpbeleid, waarbij het gezin centraal
staat. De coördinator ‘beleid
en politiek’ bij Caritas Vlaanderen legt bv. de klemtoon op
netwerkversterking in en rond
kansarme gezinnen. Bovendien geeft Smeyers je ook een
inkijk in de ervaringen, gedachten en verhalen van
ouders, experts en hulpverleners.

Betere preventie van pesten

O

p het werk, thuis, op school, …: de gevolgen
van pesten en treiteren zijn niet te overzien.
Aan de hand van enkele praktijkvoorbeelden toont psychiater en
gezinstherapeute MarieFrance Hirigoyen de extreme
gevolgen van dergelijke
dagelijkse intimidatie en ze
legt de mechanismen bloot
die eraan ten grondslag liggen. Tegelijk pleit Hirigoyen
ook voor een grotere erkenning van de slachtoffers, een
betere opvang en een professioneel preventiebeleid.
Op die manier is dit boek niet
alleen een praktische gids
voor slachtoffers, maar ook een uitstekende leidraad
voor professionele hulpverleners.

Jeugdhulp tegen gezinsarmoede, Thijs Smeyers,
Lannoo Campus, 2016, 200 blz.,
ISBN 978-94-014-3930-5

Pesten en treiteren, Marie-France Hirigoyen,
Wereldbibliotheek, 2016, 224 blz.,
ISBN 978-90-284-2673-3

Kracht in kwetsbaarheid

Epidurale verdoving of niet?

K

B
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Anesthesie en de normale zwangerschap

Piduntendel inusa sum ut aute pres qui odignatusdae volupis adi tet que eatent. Modisim autem

Marc Van de Velde (red.)

Het kankerperspektief, Erik Van Vooren, Lannoo
Campus, 2016, 240 blz., ISBN 978-94-014-3793-6

eval ik met een epidurale verdoving of niet?
Voor veel zwangere vrouwen is het een knoop
die ze pas in het ziekenhuis zelf doorhakken.
Maar of ze nu een prik willen of niet, anesthesie
heeft sowieso een belangrijke
ondersteunende functie binnen
Anesthesie en
de zwangerschap. Bij complicade normale
zwangerschap
ties is een tussenkomst van de
anesthesist soms zelfs acuut
vereist om de bevalling voor
moeder en kind tot een goed
einde te brengen. Dit boek is het
eerste Nederlandstalige naslagwerk dat een inzicht biedt in alle
facetten van de anesthesie binnen de verloskunde. Kortom,
essentieel leesvoer voor zowel
gynaecologen, vroedvrouwen, anesthesisten, pediaters, huisartsen, …
Xandra Schyns-van den Berg&

anker zet het leven op losse schroeven.
Toch putten vele patiënten ook kracht uit die
kwetsbaarheid en vanuit een nieuw levensperspectief proberen ze
sterker uit die crisis te
komen. In dit boek doet
auteur en spreker Erik
Van Vooren het verhaal
van enkele leidinggevenden die kanker in de ogen
hebben gekeken. Stuk voor
stuk krachtig kwetsbare
mensen die gewend zijn
om doelen te stellen in het
leven en anderen te inspireren. Hun getuigenissen
bieden een scherp inzicht
in de impact van de ziekte
en vormen een motiverende leidraad voor al wie
in aanraking komt met kanker.

Xandra Schyns-van den Berg
& Marc Van de Velde (red.)

000000 000000

Anesthesie en de normale zwangerschap, Xandra
Schyns-van den Berg en Marc Van de velde, Acco,
2017, 304 blz., ISBN 978-94-629-2755-1

Door Steven Vervaet - steven.vervaet@mloz.be
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Een klacht?

Doe een beroep op onze ombudsman!
Bent u een zorgverlener, een zorginstelling, een verzekerde of
een gewone burger? En bent u niet tevreden met een handeling, een verstrekking of een dienst van de Landsbond van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen of een van zijn ziekenfondsen? Doe dan een beroep op onze ombudsman.

Wie kan een beroep doen op de ombudsman?
Iedereen! Of u nu lid bent van een Onafhankelijk Ziekenfonds of niet.

Wanneer kan de ombudsman u helpen?

Als u niet tevreden bent met een handeling, een verstrekking of een dienst van de Landsbond of een van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Belangrijk: klop eerst aan bij uw eigen
ziekenfonds
Voor u een klacht indient, richt u zich in eerste
instantie tot de dienst of de beheerder die belast
is met uw dossier. In de meeste gevallen kan
hier al een oplossing gevonden worden voor uw
probleem, zonder dat u de klachtenprocedure
moet activeren. Bent u nog altijd niet tevreden over de verleende dienst? Dien dan een
schriftelijke klacht in bij de ombudsman.

Hoe kunt u een klacht
indienen?
Alle details over de te volgen
procedure en een elektronisch
formulier vindt u op de site

www.mloz.be/ombudsman

Meer info!
U kunt ons altijd bereiken op het nummer 02 778 92 11!

Psychologen

INSCHRIJVING
VERPLICHT

aan het woord

D E B AT

13 juni 2017

Hoe staan zorgverleners ten opzichte van de uitdagingen in de zorgsector? Welke
hervormingen zijn voor hen aan de orde? Hoe zien ze hun beroep evolueren in de toekomst? De Onafhankelijke Ziekenfondsen laten de verschillende beroepsgroepen
uit de gezondheidszorg aan het woord in een nieuwe debattenreeks. Na succesvolle
edities met de vroedvrouwen en de apothekers zijn nu de psychologen aan de beurt.
Ze doen hun visie op het beroep uit de doeken en gaan daarover het gesprek aan met
andere actoren uit de gezondheidszorg.
Psychische problemen (depressie, burn-out, schizofrenie, …) vormen de belangrijkste oorzaak van
arbeidsongeschiktheid in België. Ons land besteedt maar weinig middelen aan gespecialiseerde
behandelingen, terwijl de individuele en collectieve impact enorm is: absenteïsme, productiviteitsverlies, sociaal isolement, enz. Hoe kunnen we vaak voorkomende geestelijke ziektes
aanpakken waarvoor een psychiatrisch verblijf niet nodig is? Welke plek nemen de psychologen
in ten opzichte van de huisartsen, die soms onvoldoende kennis hebben over geestelijke problemen? Moet er een eerstelijnspsychologie komen? Hoe moeten we de competenties van de
psychologen waarderen en hoe kunnen we de aanpak van mentale aandoeningen verbeteren,
wetende dat deze ziektes te weinig worden opgespoord en onderbehandeld blijven?
De Onafhankelijke Ziekenfondsen nodigen psychologen, maar ook andere zorgverleners
(huisartsen, verpleegkundigen, specialisten…), ziekenhuizen, onderzoekscentra, de overheid
en de media uit voor dit ongetwijfeld boeiende debat.
Nieuw: een huisarts en een patiënt leggen een verhelderende getuigenis af.

PROGRAMMA
10u00

Onthaal

10u15		

Inleiding door Xavier Brenez, Directeur-generaal van de Onafhankelijke Ziekenfondsen

10u25

Psychologen aan het woord, met o.m.
• Koen Lowet, gedelegeerd bestuurder van de Belgische Federatie
van Psychologen
• Thierry Lottin, voorzitter van de Beroepsunie van de Franstalige
klinische psychologen
• Tine Daeseleire, klinisch psychologe en gedragstherapeute,
Prof. aan de KU Leuven
Getuigenissen van Dr. Olivier Mariage en een patiënt
Moderatrice: Marlène de Wouters

			 T W E E TA L I G D E B AT M E T S I M U LTA A N V E R TA L I N G

12u30		
ADRES
Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen
Sint-Huibrechtsstraat 19,
1150 Brussel.
A C C R E D I TAT I E
AANGEVRAAGD

Buffet			
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Belgische Federatie voor Psychologen

Inschrijvingen:
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