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Hoe beïnvloedt
de omgeving
onze gezondheid?

Maak kennis met de
Onafhankelijke Ziekenfondsen!
De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn, met meer dan 2 miljoen 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
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Health Forum
Wenst u Health Forum regelmatig
te ontvangen of uw collega’s te
abonneren? Contacteer ons!
• www.mloz.be
• health-forum@mloz.be
• Landsbond van de Onafhankelijke
Ziekenfondsen, Health Forum
Lenniksebaan 788A, 1070 Anderlecht
Volg ons op Twitter!
@Onafh_Zf

Een gezonde leefomgeving
is een topprioriteit
De impact van onze omgeving op onze
gezondheid is enorm. Niet enkel de
klimaatverandering en de milieuverontreiniging, maar ook dagdagelijkse
zaken als geluidsoverlast en het
gebruik van pesticiden beïnvloeden
onze gezondheid. Het zijn vaak uitdagingen die om internationale samenwerking vragen.

"Duurzame verandering
vergt niet alleen
maatregelen van
de departementen
Volksgezondheid en Milieu.
Maar dat vraagt
politieke moed."

Luchtvervuiling blijft één van de meest
frapante voorbeelden. Belgen leven
gemiddeld 9 maanden minder lang
door de blootstelling aan fijn stof.
Brussel is de meest ongezonde plek in
België om te leven, wonen en werken:
de luchtvervuiling ligt er 80% boven
de norm van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO).1 Volgens de WGO is
luchtvervuiling verantwoordelijk voor
een belangrijk aandeel van overlijdens
onder volwassenen door hartaandoeningen (24%), chronische obstructieve
longaandoeningen (43%) en longkanker
(29%).2
Zeker op Europees niveau moeten
landen samenwerken om o.a. luchtvervuiling aan te pakken of het gebruik
van bepaalde pesticides te beperken
of te verbieden. De ngo HEAL (Health
and Environment Alliance) – waarvan
ook de Onafhankelijke ziekenfondsen
lid zijn – speelt hierin een belangrijke
rol. Met wetenschappelijke bewijzen
en concrete cijfers tracht HEAL bij het
grote publiek en politici aan te tonen
dat het anders moet. Burgers zijn
zich daarvan meer en meer bewust,
maar bij politici ligt dat anders. Bij
de nationale beleidsmakers primeren
vaak nog economische argumenten of
kortetermijndenken.

Ook in ons land groeit de aandacht
rond de link tussen leefmilieu en
gezondheid. Om alle beleidsniveaus
hierover te informeren en te coördineren zag de Nationale Cel Leefmilieu-Gezondheid het licht. Om duurzame
verandering te bereiken, zijn echter
niet alleen maatregelen nodig van de
ministers bevoegd voor Volksgezondheid en Milieu. Ook departementen
als Economie, Financiën en Mobiliteit
spelen een belangrijke rol. Maar dat
vraagt politieke moed en een ‘Health
in all policies’-aanpak met concrete
gezondheidsdoelstellingen.
Ziekenfondsen hebben geen directe
bevoegdheid om de bron van de
problemen aan te pakken, maar het is
onze opdracht om te pleiten voor een
concrete aanpak van de oorzaken die
vandaag voor een ongezonde leefomgeving zorgen. Op internationaal
niveau steunen we de standpunten van
organisaties als HEAL en AIM (Alliance
internationale de la Mutualité) en
communiceren we hierrond naar verzekerden en overheden toe. Op nationaal
vlak werken de ziekenfondsen samen
om hun leden te sensibiliseren rond
thema’s als bv. luchtvervuiling in huis.3
Maar om tot een gezondere leefomgeving te komen, is meer nodig. Tijd voor
onze beleidsmakers om een versnelling
hoger te schakelen!

XAVIER BRENEZ

Directeur-generaal van
de Landsbond van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen

1 http://breathelife2030.org/city-data-page/?city=167
2 http://www.who.int/news-room/detail/02-05-2018-9-out-of-10-people-worldwide-breathe-polluted-air-but-more-countries-are-taking-action
3 http://www.gezondheidenmilieu.be/echo_files/1165-xx-srcBestand.pdf
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Wist u?
Onafhankelijke
Ziekenfondsen aan
de slag met itsme®
De Onafhankelijke Ziekenfondsen zijn
altijd vooruitstrevend geweest op vlak
van administratieve vereenvoudiging. Die
traditie zetten we graag verder met itsme®.
De Onafhankelijke Ziekenfondsen Omnimut, Partena, Partenamut en Freie Krankenkasse zijn namelijk de eerste Belgische
ziekenfondsen die hun leden toegang geven
tot hun onlineloket met deze eenvoudige
authentificatiemethode. Binnenkort zullen
de 2,2 miljoen leden van de groep er ook
toegang toe hebben. Door de app te downloaden, kunnen leden zich heel eenvoudig
identificeren bij hun ziekenfonds, de details
bekijken van de terugbetalingen voor
geneeskundige verzorging en de uitkeringen
waar ze recht op hebben, of in alle veiligheid elektronisch documenten bestellen.
www.mloz.be

Groen licht voor
terugbetaling bij de
psycholoog
Dit najaar komt er nog een terugbetaling voor psychologische
hulp. Het gaat om een terugbetaling voor mensen met veel
voorkomende psychische problemen, zoals een depressie,
alcoholverslaving of angststoornis. Zij zouden voor maximaal
8 sessies bij een klinisch psycholoog of orthopedagoog slechts
11 euro in plaats van ongeveer 45 euro betalen. Na een doorverwijzing door de huisarts of psychiater kunnen op die manier
ongeveer 120.000 mensen rekenen op betaalbare psychologische hulp. De Onafhankelijke Ziekenfondsen juichen deze
terugbetaling bij de psycholoog toe, maar hopen dat ze nog
uitgebreid wordt naar een breder publiek in de komende jaren.
www.deblock.belgium.be

Regeling voor patiënten
mobiliteit in Oostkantons
verlengd tot eind 2019
Sinds juli 2017 was de ‘Oost-Belgische regeling’ van kracht, een
systeem dat de patiëntenmobiliteit voor Duitstalige Belgen
versoepelt. Zo kunnen ze zonder al te veel administratieve
rompslomp de grens over naar Duitsland voor bepaalde
medische verzorging. Die regeling is nu verlengd tot 31 december
2019. Waarom trekken patiënten uit de Duitstalige Gemeenschap
naar hun oosterburen in de grensstreek voor medische
verzorging? Enerzijds omdat ze zich liever in het Duits laten
behandelen, anderzijds omdat het medisch aanbod op een aantal
punten beperkt is in de Oostkantons.
www.mloz.be

Ontdek de IMA Atlas
In welke mate doen Belgen een beroep op welke gezondheidszorg? Hoeveel antibiotica nemen we? Doen we mee
aan de bevolkingsonderzoeken naar borstkanker, baarmoederhalskanker, …? Het zijn slechts enkele indicatoren
in de IMA Atlas, een grote databank op basis van de gegevens van de 7 ziekenfondsen in België. Interessant voor
zorgverleners en onderzoekers, maar ook voor beleidsmakers en patiënten.
http://atlas.ima-aim.be/databanken
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Een gezonde mens
in een gezonde omgeving
Een gezonde omgeving is niet alleen goed voor onze planeet, maar ook voor onszelf.
Van lucht- en bodemvervuiling over chemicaliën in onze kleren en pesticiden in
onze tuinen en parken: omgevingsfactoren hebben een grote impact op onze fysieke
en mentale gezondheid. Wat zijn nu de grootste omgevingsgevaren voor onze
gezondheid? En wat kunnen we eraan doen? Elke dag weegt de ngo HEAL (Health and
Environment Alliance) op het Europese omgevingsbeleid om onze levenskwaliteit te
verbeteren. Een interview.

Brussel wil vanaf 2030 alle dieselwagens verbieden, de discussie over
de verkoopvergunning van glyfosaat
woedde maandenlang in alle hevigheid tussen de Europese lidstaten, de
Vlaamse Milieumaatschappij hanteert
een stookadvies voor houtkachels, …
Samen met het wetenschappelijk
bewijs lijkt ook het besef te groeien
dat er een grote link is tussen onze
omgeving en onze gezondheid. “Dat
klopt. Vooral burgers zijn zich meer
en meer bewust van dat verband en
ook de betrokkenheid bij het grote
publiek blijft groeien”, bevestigt Anne
Stauffer, directrice voor Strategie
en Campagnes bij HEAL. “Denk maar
aan de Europese petitie tegen het
gebruik van glyfosaat. Dat was het
snelst groeiende burgerinitiatief in de
Europese geschiedenis. In een kleine
vijf maanden tekenden maar liefst één
miljoen Europeanen die petitie. Ook
rond luchtvervuiling zijn er tal van
acties overal in Europa. Mensen meten
de luchtkwaliteit in hun straat om hun
politici wakker te schudden, ook in
België.”

Burgers vs. beleidsmakers?
Die betrokkenheid bij het grote publiek staat (voorlopig) wel in contrast
met een gebrek aan daadkracht bij
de beleidsmakers. “Europese en
nationale politici erkennen de link

tussen omgeving en gezondheid nog
niet voldoende", benadrukt Stauffer.
"Zij zijn eerder gefocust op economische groei. Burgers beseffen gelukkig
wel dat het stilaan vijf voor twaalf
is en willen hun gezondheid en die
van hun kinderen beschermen. Want
opgroeien in een vervuilde omgeving
is nefast voor onze gezondheid, zelfs
nog voor we geboren worden. Het is
jammer om vast te stellen dat dit besef amper doordringt bij de beleids
makers.” Al mogen we niet alle politici
over dezelfde kam scheren. “Op het
niveau van de steden gebeurt er wel
veel: het promoten van openbaar
vervoer, deelfietsen, actieplannen om
de bewoners minder bloot te stellen
aan schadelijke chemicaliën, … Het
zijn dus vooral nationale regeringen
die achterop hinken, vooral op vlak
van luchtvervuiling. Maar liefst 23
van de 28 Europese lidstaten overschrijden de Europese normen rond
luchtkwaliteit. Het is echt tijd voor
een wake-upcall.”

lucht leidt tot hart- en vaatziekten,
longziekten, astma, …”, zegt Stauffer.
“Daarom is het zo belangrijk dat we
minder afhankelijk worden van steenkool in de energiesector.

“Opgroeien in een
vervuilde omgeving
is nefast voor onze
gezondheid, zelfs
nog voor we geboren
worden. Het is jammer
om vast te stellen dat dit
besef amper doordringt
bij de beleidsmakers.”

Risico’s van een vervuilde
omgeving
Nog niet over elke vorm van omgevingsvervuiling bestaat evenveel wetenschappelijk bewijs rond de impact
op onze gezondheid. Maar het gevaar
van luchtvervuiling staat wel buiten
kijf. “Het staat vast dat een vervuilde

Anne Stauffer
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Duitsland zegt bv. de overgang te
willen maken naar hernieuwbare
energie, maar 40% van hun huidige
energieproductie komt nog altijd van
steenkool. Dat is problematisch, want
uit onze cijfers blijkt dat luchtvervuiling door steenkool jaarlijks voor 6
miljard euro aan gezondheidskosten
zorgt in Duitsland alleen en voor 42
miljard in de EU. Als we geen steenkool meer zouden gebruiken, kunnen
we dat enorme bedrag investeren in
innovatieve geneesmiddelen, ziekenhuizen, … Naast luchtvervuiling is er
ook het overduidelijke gevaar van
schadelijke chemicaliën en hormoonontregelende stoffen in pesticiden en
biociden. Die veroorzaken onder meer
verschillende vormen van kanker,
onvruchtbaarheid, enz.”

Wegen op het
omgevingsbeleid
HEAL wil dat de huidige en toekomstige generaties gezond kunnen leven in
een gezonde omgeving. Maar hoe wil
de ngo die ambitie bereiken? “Ongeveer 75 organisaties uit 26 landen zijn
lid van HEAL. Het gaat om verenigingen met wetenschappers, dokters,
patiënten, … Dat diverse internationale netwerk en de samenwerking met
gezondheidspartners en wetenschap-

pers is onze grote kracht”, verduidelijkt Stauffer. “We verzamelen alle
expertise van die leden en leggen ze
op tafel in de verschillende raden bij
onder meer de Europese Commissie,
het Europese Parlement, de Europese
Raad, enz. Het werkt ook omgekeerd.
Wij informeren onze leden over wat
er gaande is binnen die Europese
instellingen, zodat zij daarover hun
stem kunnen laten horen. Zo willen
we wegen op het Europese omgevingsbeleid. Een ander belangrijk deel
van onze werking is het vulgariseren
van wetenschappelijk onderzoek voor
de beleidsmakers en het bredere publiek. De toenemende betrokkenheid
van de burgers bewijst dat we hen
wel degelijk bereiken. Dat zorgt niet
onmiddellijk voor positieve veranderingen in het omgevingsbeleid, maar
het is wel een belangrijke stap.”

Vechten tegen de
windmolens?
Hoewel beleidsveranderingen een
werk van lange adem zijn, heeft HEAL
toch al een paar successen geboekt.
“Sinds 2009 is er bv. een Europese
wet die bepaalde kankerverwekkende pesticiden verbiedt. Daar hebben
wij een grote rol in gespeeld door
voldoende wetenschappelijk bewijs

De prioriteiten
van HEAL
Een betere gezondheid door
een beter omgevingsbeleid, dat
is de missie van HEAL in een
notendop. De ngo werkt o.a.
rond de volgende thema’s:
- Luchtvervuiling: veroorzaakt
jaarlijks 7 miljoen vroegtijdige
overlijdens wereldwijd (door
verkeer, steenkoolbedrijven,
industrie, binnenhuisvervuiling, …). Vooral kinderen en
ouderen zijn kwetsbaar.
- Chemicaliën: HEAL publiceerde onlangs een visietekst
rond een niet-giftige omgeving
die Europa moet aanzetten tot
actie. Want dagelijks komen we
in contact met veel verschillende chemicaliën (bv. tapijten, voedselverpakkingen, …),
met een mogelijke schadelijke
impact op onze gezondheid.
- Klimaatverandering: wellicht
de grootste uitdaging rond
volksgezondheid van de 21ste
eeuw. Want de opwarming van
de aarde bedreigt onze toegang tot voeding, proper water,
gezonde lucht, … Daarom ijvert
HEAL onder meer voor groene
energie en minder fossiele
brandstoffen.
- Pesticiden: de tuinen waarin
we spelen, de kleren die we dragen en de voeding die we eten…
We komen vaker in contact met
pesticiden dan we denken. HEAL
wil die blootstelling doen dalen
en niet-chemische alternatieven
promoten.
Meer info: www.env-health.org
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op tafel te leggen”, zegt Stauffer. “Een
recenter voorbeeld is de discussie
rond glyfosaat. Zonder onze input en
die van andere organisaties was die
vergunning in alle stilte verlengd met
15 jaar. Nu gaat het om ‘slechts’ 5 jaar
door het waarschijnlijk kankerverwekkende karakter van die stof. Bepaalde lidstaten stemden ook tegen de
verlenging en zullen het aanbod
beperken. Ook de publieke opinie
keerde zich tegen glyfosaat en vele
mensen denken twee keer na voor ze
zo’n product kopen. Dat beschouw ik
als een overwinning.”
Ondanks de succesverhalen en het
groeiende bewustzijn rond omgeving
en gezondheid, heeft Stauffer soms
toch het gevoel dat ze tegen windmolens vecht. “Na de economische crisis
ziet Jean-Claude Juncker, de voorzitter van de Europese Commissie, een
gezonde omgeving nog altijd niet als

een prioriteit. Terwijl een goed beleid
rond omgeving en gezondheid zeker
niet haaks staat op een bloeiende
economie. Denk maar aan het verlies
aan productiviteit door zieke werknemers ten gevolge van luchtvervuiling
en hun hoge gezondheidskosten.
Bovendien kunnen investeringen in
hernieuwbare energie ook nieuwe jobs
creëren. Momenteel zetten we slechts
heel kleine stapjes voorwaarts, maar
er is nood aan een holistische, drastische aanpak. We zullen onze manier
van leven ingrijpend moeten veranderen als we willen overleven, maar we
zullen er ook een grote gezondheidswinst mee boeken. We werken bij HEAL
elke dag keihard om dat besef te laten
doordringen.”

tegen zijn discours en maatregelen?
“Dat was natuurlijk een ontgoocheling, maar tegelijkertijd is het hoopgevend om te zien dat vele Europese
leiders zich verenigen tegen de
nieuwe Amerikaanse klimaatpolitiek.
Ik denk dus niet dat het beleid van
Trump andere landen zal ‘besmetten’. Tegelijkertijd moeten diezelfde
Europese leiders wel de daad bij
het woord voegen. Want iemand als
Angela Merkel zet zich wel af tegen
de beslissing van Trump om uit het
klimaatakkoord van Parijs te stappen,
maar tegelijk blijkt dat Duitsland zijn
klimaatambities voor 2020 wellicht
niet zal halen. Het mag dus niet bij
mooie woorden blijven.”
STEVEN VERVAET

Fake news…

steven.vervaet@mloz.be

En dan is er ook nog een figuur als
Donald Trump. Hoe kijkt Stauffer aan

De mening van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen
Meer dan enkel volksgezondheid
en milieu
Het creëren van een gezonde leefomgeving is niet
enkel een zaak van volksgezondheid en milieu. Het is
een problematiek die een transversale samenwerking
vereist tussen federale en regionale ministers uit tal
van andere beleidsdomeinen (mobiliteit, economie, …).
Een ‘Health in all policies’-visie op lange termijn dus,
met concrete gezondheidsdoelstellingen als kapstok.
Ook een verplichte ‘health impact assessment’ voor
belangrijke wetgevende initiatieven kan de Belgische
volksgezondheid ten goede komen.
Een Europese samenwerking rond een gezond leefmilieu is cruciaal. België moet daarom zijn duit in
het zakje doen, door bv. toekomstige voorstellen
te ondersteunen om schadelijke chemicaliën en

hormoonontregelende stoffen in pesticiden en andere
producten te verbieden. Want binnen 5 jaar zal de
discussie rond glyfosaat opnieuw losbarsten. Rond
luchtvervuiling zou ons land binnen Europa mee moeten pleiten voor strengere normen. Vandaag geldt in
de EU voor fijn stof een grenswaarde van 25 microgram
per kubieke meter per jaar, wat onvoldoende blijkt te
zijn. De invoering van de strengere WGO-norm van 10
microgram is aangewezen.
Steden en gemeenten kunnen zich laten inspireren
door initiatieven als ‘Healthy cities’, waarbij steden als
Kopenhagen en Stockholm aantonen dat het anders
kan: verkeersluwe leefomgevingen, voldoende groene
publieke ruimten en een efficiënt aanbod van openbaar vervoer. Daarnaast moet het belang van een
gezonde leefomgeving meer aan bod komen in het
onderwijs.
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Luchtvervuiling: “40 jaar geleden
waren we er slechter aan toe”
Of we aan onze gezondheid werken of niet, ademen doen we sowieso. Dan kan de
lucht die we ons hele leven lang in onze longen zuigen maar beter zuiver zijn. Maar
hoe is het eigenlijk gesteld met de luchtkwaliteit in ons land? Volgens luchtexpert
Frans Fierens gaan we erop vooruit. “Al is er nog een lange weg te gaan.”
Je hoort het tegenwoordig wel vaker
in de media: “het smogalarm is van
kracht”. We zijn veel meer bezig met
luchtkwaliteit. We beseffen allemaal
dat we voor een lang en gezond leven
onze longen maar beter zuiver houden.
De vraag is echter in hoeverre we ons
zorgen moeten maken om de luchtkwaliteit. Frans Fierens, expert bij de Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu
(IRCEL), stelt ons gerust. “Het is een
hardnekkig misverstand dat onze lucht
minder zuiver is dan vroeger”, stelt hij.
“Al zijn we er absoluut nog niet.”
IRCEL brengt de luchtkwaliteit in de
verschillende gewesten van het land in
10

kaart en rapporteert die naar Europa.
Frans Fierens zag door de jaren heen
hoe onze lucht properder werd. “Veertig jaar geleden waren we er veel erger
aan toe dan nu, ondanks het feit dat
er nu veel meer wagens rondrijden.
Uiteraard is de uitstoot van de wagens
minder hoog dan vroeger. Een oude
dieselwagen stoot wel 100 keer meer
fijn stof uit dan een nieuwe. Dieselwagens blijven wel een groot probleem.
Er rijden nog altijd diesels zonder roetfilter rond en ook de stikstofoxideuitstoot blijft door het dieselgateschandaal veel te hoog. Met de wagen rijden
blijft een belangrijke bron van luchtvervuiling. Ook houtkachels vormen

een probleem. Zo goed als alle experts
zijn het erover eens: hout opstoken is
slecht voor de lucht en het klimaat.”

We schieten tekort
België heeft moeite om de normen te
halen die Europa en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) opleggen. “De
Europese Unie heeft voor fijn stof een
grenswaarde opgelegd van 25 microgram per kubieke meter per jaar”, zegt
Fierens. “Met 15 microgram zitten we
daar mooi onder, maar de WHO stelt
een grens voorop van 10 microgram.
Daar is dus nog werk aan de winkel.”

DOSSIER

Of daar effectief snel werk van wordt
gemaakt, blijft de vraag. De strengere
gezondheidsadvieswaarden van de
WHO hebben geen enkele juridische
waarde. Alleen het overschrijden van
de Europese norm kan juridische
problemen opleveren. “In het geval
van stikstofdioxide hebben we wel
een juridisch probleem”, zegt Fierens. “Daar liggen de grenzen voor
de Europese Unie en de WHO allebei
op 40 microgram per kubieke meter.
Op verkeersdrukke plaatsen en in
street canyons overschrijden we die
grens. Het gaat om straten met hoge
bebouwing en erg veel verkeer, waar
te weinig ventilatie is. De slechte lucht
kan er niet weg, waardoor de stikstofdioxideconcentraties oplopen”, aldus
Fierens.

Grote gezondheidsimpact
op lange termijn
Vanwege de overschrijding van deze
norm werkt de Europese Unie aan een
inbreukprocedure tegen het Brussels

"Het is een hardnekkig
misverstand dat onze
lucht minder zuiver is
dan vroeger. Al zijn we
er absoluut nog niet.”

Frans Fierens

Hoofdstedelijk Gewest. “Zo’n procedure kan enkele jaren aanslepen en
uiteindelijk leiden tot een rechtszaak
voor het Europees Hof, met miljoenenboetes tot gevolg”, zegt Fierens.
“Het is hier wel niet zo erg als in India
en China”, nuanceert hij. “Daar slaan
de meters tilt. Maar we mogen niet
blind zijn voor de gevaren van fijn stof
en stikstofdioxide, zelfs al liggen die
waarden hier een stuk lager. Door een
chronische blootstelling aan fijn stof
boet de Belg gemiddeld 9 maanden
van zijn leven in. Dat komt overeen
met iemand die met licht overgewicht
kampt. Ter vergelijking: rokers verliezen gemiddeld 10 jaar van hun leven.”
Volgens Fierens heeft luchtvervuiling
dus vooral op lange termijn een impact
op onze gezondheid. “Al tonen verschillende studies aan dat er ook op korte
termijn problemen kunnen optreden.
Zo zijn er bij smogpieken meer sterftes
en nemen de ziekenhuizen meer mensen met ademhalingsproblemen op.
Ook het gebruik van astmapuffers gaat
tijdens smogpieken de hoogte in.”

Politieke moed nodig
De vraag is wat we nog kunnen doen
om onze luchtkwaliteit te verbeteren. Volgens Fierens is het belangrijk
dat alle overheidsniveaus de verantwoordelijkheid dragen. “Europa legt
normen op die voor alle lidstaten
gelden. Dat is belangrijk, want zo mag
je in Polen bv. niet meer vervuilen dan
in België. Als dat wel zo zou zijn, zou
onze industrie naar daar verhuizen”,
verduidelijkt Fierens.
“We kunnen qua mobiliteit nog veel
leren van de Scandinavische landen.
Voor zulke maatregelen is ook vaak
politieke moed nodig. De sleutel ligt
volgens mij bij het STOP-principe: de
voorkeur geven aan wandelaars en
fietsers, dan aan openbaar vervoer en
pas dan de personenwagens. Steden

als Kopenhagen hebben daar een
voortrekkersrol in gespeeld. Jammer genoeg zijn er in België nog veel
mensen die Koning Auto verkiezen.
Een voorbeeld van politieke moed is
Stockholm: daar wilde het bestuur via
een stadstol mensen laten betalen
om met de wagen de stad te betreden.
Bij een volksbevraging was de meerderheid tegen. Maar het bestuur zette
ondanks het protest door en deed na
de invoering opnieuw een bevraging.
Wat bleek? De meerderheid van de
inwoners was overtuigd. In België is
zoiets op dit moment niet mogelijk”,
klinkt het bij Fierens.

Verse lucht?
Trek naar de Ardennen!
De invoering van lage-emissiezones in
Antwerpen en Brussel bewijst wel dat
politici nadenken over meer leefbare
steden. “Maar op korte termijn kan je
daar moeilijk resultaten van meten”,
zegt Fierens. “Het staat wel vast dat op
langere termijn de luchtkwaliteit in de
steden zal verbeteren. Alleen hebben
we te laat gehandeld. We zijn nu 2018.
De wettelijke stikstofdioxidedrempel
hadden we in 2010 al moeten halen.”
In afwachting van een betere lucht
kunnen we zelf weinig doen om onze
longen te sparen. “Je ziet vaak fietsers met een maskertje, maar er zijn
erg weinig studies die aantonen dat
die maskertjes fijn stof tegenhouden
en een gunstig effect hebben op de
gezondheid. En als je dan toch gezonde
lucht wil, ga je beter naar de Ardennen.
Astmapatiënten trekken vaak naar de
kust vanwege de aanvoer van propere
zeelucht. Maar in de Ardennen zal de
lucht het zuiverst zijn, al zullen de
horeca-uitbaters aan de kust dat niet
graag horen (lacht).”
DIETER HAUTMAN
www.mloz.be
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Pesticiden: voeding blijft
grootste besmettingsgevaar
In 2017 trok Marie-Thérèse Gillet uit Fernelmont aan de alarmbel: pesticiden waren
de oorzaak van de kankergevallen in haar buurt. Een onderzoek is aan de gang , maar
een werkelijk oorzakelijk verband is tot op vandaag niet vastgesteld. Kunnen we de
invloed van pesticiden op onze gezondheid wel evalueren? We leggen de vraag voor
aan Prof. Bruno Schiffers, verantwoordelijke van het laboratorium voor fytofarmacie
van Gembloux Agro-BioTech (universiteit van Luik).

Mogen we stellen dat
pesticiden gevolgen hebben
voor onze gezondheid?
Bruno Schiffers: Zeker, dat blijkt uit
een Franse studie uit 2013. Die toont
aan dat er een waarschijnlijk oorzakelijk verband is tussen professionele
blootstelling aan pesticiden en de
volgende ziektes: non-Hodgkin lymfoom, multipel myeloom, prostaatkanker en de ziekte van Parkinson.
En bij zwangerschappen bleek er een
verband te zijn tussen de blootstelling
aan pesticiden en erfelijke misvormingen, hersentumoren en leukemie.
Uit deze meta-analyses leren we dat
bepaalde pesticiden leiden tot een
verhoogd risico op ziektes en afwijkingen, maar het is moeilijk om absoluut
zeker te zijn. Pesticiden hebben namelijk een groot aantal verschillende
moleculen en actieniveaus. Ze kunnen
dus verschillende gevolgen hebben
voor de gezondheid, waarbij ook nog
eens de duur van het effect verschilt.

12

Moeten we dan vrezen voor
het ‘cocktaileffect’?
B. S: Het probleem is dat elk actief
bestanddeel altijd apart geëvalueerd
wordt. De effecten van samenvoegingen, synergiën, tegenwerkingen, enz.
worden niet onderzocht. 0 + 0 + 0 = 0,
daar gaat men vanuit. Dat standpunt
is intussen echter aan diggelen geslagen door onder meer het onderzoek
naar hormoonverstoorders. In tegenstelling tot wat de Europese Commissie beloofd had, bestaat er geen enkel
geldig criterium om te bepalen of een
pesticide voor hormonale verstoring
zorgt of niet. Uit publicaties blijkt dat
bijna 1 op de 4 beschikbare pesticiden
onze hormonale huishouding verstoort, dat is veel.
Bovendien zijn de toxicologische
modellen uit de klassieke toxicologie gebaseerd op de bepaling van de
‘dosis zonder gevolgen’. Aan de hand
van experimenten op dieren wordt
de dosis bepaald die geen kritieke

gevolgen heeft. Een theorie die echter
niet opgaat voor hormoonverstoorders, want daar moet je nog met een
ander aspect rekening houden: het
ontwikkelingsstadium van de foetus
of het kind op het moment van de
blootstelling. Als we bv. een groep
volwassen mannetjesratten blootstellen aan hormoonverstoorders, krijg je
een bepaald resultaat. Stel je hen er
echter aan bloot terwijl ze nog in volle
ontwikkeling zijn, gedurende bepaalde
kritieke periodes van de zwangerschap, krijg je een heel ander verhaal.

De blootstelling aan
pesticiden in een
bepaald stadium van de
zwangerschap kan dus
nefaste gevolgen hebben op
het ongeboren kind?
B. S: De zwangerschap is inderdaad
een kritiek moment. Blootstelling
via de voeding, cosmetica of gewoon
de omgeving kan grote gevolgen

DOSSIER

“Bij zwangerschappen
blijkt er een verband
te zijn tussen de
blootstelling aan
pesticiden en erfelijke
misvormingen,
hersentumoren en
leukemie.”

Bruno Schiffers

hebben... Zo blijkt uit Amerikaans
onderzoek dat bij mensen die in
de buurt wonen van boomgaarden
met citrusvruchten die regelmatig
besproeid worden met organische
fosforverbindingen, het aantal gevallen van autisme significant hoger ligt.
Daar zit de blootstelling van de foetus
tijdens de zwangerschap zeker voor
iets tussen. De industrie spreekt deze
beweringen uiteraard tegen.

Hoe kunnen we de meest
kwetsbare groepen
beschermen?
B. S: Zwangere vrouwen en kinderen
zijn het meest kwetsbaar, maar ook
crèches, scholen, ziekenhuizen en
rusthuizen die in de buurt liggen van
velden waar gesproeid wordt, lopen
gevaar. Het grootste besmettingsgevaar ligt voor 80 à 90% nog altijd bij
het eten van behandelde voedingswaren. Biovoeding kan dus een oplossing
zijn. Want we weten dat groenten
schillen en wassen nauwelijks helpt
tegen achterblijvende pesticiden.
Vlaanderen werkt nu met ‘zero residue’ pesticideprogramma’s. Geen
bioproducten, maar producenten die
producten gebruiken die geen sporen
achterlaten, een kortere levensduur
hebben, bio-afbreekbaar zijn en
uit bestanddelen bestaan die veel
minder giftig zijn en onder de opsporingsgrenzen vallen. En ook bij onze

waterwegen moeten we erop toezien
dat de residuniveaus reglementair
zijn. Onze ondergrondse waterbekkens zitten namelijk vol pesticiden en
nitraten.

Hoe moeten we de
zorgverleners bewuster
maken van deze
problematiek?
B. S: Ik vind dat vooral de landbouwers
extra aandacht moeten krijgen. Zij zijn
degenen die deze schadelijke producten gebruiken. Al vertegenwoordigen
ze maar 2% van de actieve bevolking.
Vroeger waren artsen vaak afkomstig
uit de landbouwwereld en waren ze
beter op de hoogte van hun activiteiten, de gebruikte producten op de
boerderij en de risico’s van het vak.
Het zou volgens mij ook interessant
zijn voor de behandelende artsen om
info te krijgen over de producten die
de landbouwers gebruiken (vb. een
kopie van de veiligheidsfiche bij het
product), de potentiële gevolgen voor
de gezondheid en de chronische en
neurodegeneratieve ziektes, waartoe
ze kunnen leiden. Zwangere vrouwen
zouden dan weer meer gesensibiliseerd moeten worden over hormoonverstoorders, omdat de zwangerschap
voor een kind een heel kwetsbaar
stadium is.
NATHALIE RENNA
nathalie.renna@mloz.be

Expopesten: pesticiden in de lucht
Expopesten is de eerste Waalse studie die de aanwezigheid van meerdere pesticiden in de lucht onderzoekt. Een jaar
lang analyseerden de onderzoekers 46 pesticiden op 12 locaties. “Eerste vaststelling: pesticiden zijn overal”, verklaart Prof. Schiffers. “In de stad of op het platteland, dicht bij de besproeide velden of verder weg. En het hele jaar
door, niet alleen op het moment van de besproeiing. Zelfs in de winter zijn er pesticiden te vinden, al is de concentratie minder hoog. Hoe dichter je bij teeltzones woont, zoals in Gembloux of Oupeye (vlakbij Luik), hoe meer pesticiden
er in de lucht hangen, zeker in de lente. Dat is logisch. Het tweede luik van de studie evalueerde de blootstelling van
kinderen aan pesticiden aan de hand van een urinetest. Van de 31 onderzochte bestanddelen werden er 6 teruggevonden in de urinestalen van de kinderen.”
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Wanneer geluid lawaai wordt
Die blaffende hond van de buren, het geluid van een cementmolen tijdens werken
in de straat, overvliegende vliegtuigen, het constante gezoem van auto’s op de
autostrade, … Iedereen ergert zich wel eens aan omgevingsgeluid. De stress die deze
ergernis met zich meebrengt, is gevaarlijk voor onze gezondheid. En niet alleen voor
onze oren...

We kunnen ons allemaal iets voorstellen bij storend geluid. Dergelijke
‘geluidsvervuiling’ is niet zonder
risico’s. “Want geluid heeft een
grotere impact op ons lichaam dan
we vermoeden”, zegt Prof. Dr. Lode
Godderis van de afdeling ‘Omgeving en
Gezondheid’ van de KU Leuven. “Dan
heb ik het niet enkel over gehoorproblemen, maar ook over depressies,
slaapproblemen of hart- en vaatziektes.” Ook Prof. Dr. Oliver Vanderveken,
adjunct-diensthoofd van de dienst
NKO en hoofd-halsheelkunde van UZA,
wijst op de gevaren van geluidsvervuiling. “Geluid kan op een bepaald
moment ernstig storen en dan winden
we ons daar in op. Dat is een psychologisch aspect, een soort overgevoeligheid aan lawaai.” Maar wat ervaren
mensen dan als geluidshinder? “Dat
is uiteraard subjectief”, benadrukt
Godderis. “Maar uit grote rondvragen
blijkt toch dat het verkeer op de eerste plaats komt, gevolgd door burenlawaai en industriële en recreatieve
activiteiten.”
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Geluid of lawaai?
“We omschrijven geluid sneller als
lawaai als het ons stoort”, verduidelijkt Godderis. “Als je lang wordt
blootgesteld aan een geluid dat je als
storend ervaart, verhoogt je bloeddruk, vernauwen je aders en dat kan
een hartinfarct veroorzaken.” Ook
het geluidsniveau speelt een rol. Om
het met getallen te zeggen: vanaf een
blootstelling van gemiddeld meer dan
55dB(A)* per dag lopen we een risico,
als dat geluid lange tijd aanhoudt
en stress veroorzaakt. 55db(A) komt
overeen met een rijdende auto of
luide muziek. Dat betekent dat we elke
dag wel eens blootgesteld worden aan
een dergelijk geluidsvolume. “Maar
het wordt pas een probleem voor de
gezondheid als we er constant mee te
maken krijgen”, nuanceert Godderis.

Slaapverstorend
“Er zijn studies gedaan bij mensen die
op het platteland wonen, in de buurt

van Zaventem, dicht bij de luchthaven”, vertelt Prof. Dr. Vanderveken. “Ze
hebben die mensen gemonitord terwijl ze sliepen. En wat viel op? Telkens
er een vliegtuig overvloog, werden die
mensen wakker. De monitoring toonde
aan dat de hersenfunctie tijdens hun
slaap werd verstoord, waardoor ze
zich ’s ochtends minder goed uitgerust
voelden. Al konden die mensen ’s ochtends niet zeggen hoe vaak ze wakker
waren geworden.” “Al vanaf 30dB(A)
gaat de slaapkwaliteit erop achteruit”,
verduidelijkt Godderis. “Je wordt dan
sneller wakker, zonder het te beseffen. Slaapstoornissen kunnen ernstige
gezondheidsproblemen veroorzaken,
zoals verminderde immuniteit, een
hoger risico op diabetes, …”

Gehoorschade
Eén ding is zeker: geluid gaat langs de
oren. En dat betekent dat er altijd een
kans bestaat op gehoorschade. Je kan
gehoorschade oplopen door een acuut
gevaar, bv. een bom die vlak naast je

DOSSIER

“Als je lang wordt
blootgesteld aan een
geluid dat je als storend
ervaart, verhoogt je

Geluid is…
*dB(A) is de eenheid waarin
de sterkte van geluid wordt
uitgedrukt. Het gaat niet alleen
over de decibels (de absolute
luidheid van het geluid), maar
ook over de frequenties (toonhoogtes) die we kunnen horen.
We gebruiken Hertz (Hz) om die
frequenties uit te drukken. Een
jong kind kan geluidstrillingen
met een frequentie tussen 20Hz
en 20.000Hz waarnemen als
geluid. Maar hoe ouder we worden, hoe minder hoge frequenties we kunnen horen. Lage frequenties horen we minder goed
of zelfs niet, maar dat wil niet
zeggen dat we ze niet voelen.
“Ook voor tonen onder 100Hz
zijn we gevoelig”, legt Prof. Dr.
Lode Godderis uit. “Ons lichaam
is in staat om die frequentie te
detecteren aan de hand van een
gevoel van onbehagen.”

bloeddruk, vernauwen
je aders en dat kan een

Prof. Dr.
Lode Godderis

hartinfarct veroorzaken.”
ontploft, of door chronische blootstelling. Dat is lawaai waar je ‘constant’ mee te maken krijgt. “Hoe dan
ook moeten we altijd rekening houden
met een potentieel risico en dat
gebeurt vandaag de dag nog te weinig
in onze maatschappij”, vindt Prof. Dr.
Vanderveken. “Iemand die elke dag
met een kettingzaag werkt, wordt voor
lange tijd blootgesteld aan een geluid
van ongeveer 105 decibel. Dat is ruim
boven de gevarendrempel. Je draagt
dan best op maat gemaakte lawaaibescherming. Een grasmaaier maakt
minder decibels dan een kettingzaag,
dus in principe kan je hier langer
mee werken zonder bescherming.
Ondanks die lagere decibels, raad ik
toch aan om je oren te beschermen
als je het gras afrijdt. Als je grasmachine defect is en ontploft, krijg je

een acuut gevaar en een geluidsgolf
die je oor kan beschadigen. Zodra we
met machines werken, moeten we
beschermend te werk gaan.” Maar ook
geluid buiten arbeidssituaties mogen
we niet onderschatten. “We hebben
een onderzoek gedaan bij studenten
die na een fuif naar huis gaan. 85%
vond het normaal dat ze last hadden
van oorsuizen. En bij 15% was dat
oorsuizen er de volgende ochtend nog
altijd”, zegt Vanderveken. “Als dat vaak
gebeurt, loop je het risico om na de
zoveelste keer een permanent oorsuizen te ontwikkelen. Daarom is het zo
belangrijk dat er meer aandacht gaat
naar de luidheid in onze maatschappij
en de bescherming ertegen.”
LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

Minder geluid: hoe?
• Reglementering om geluidsvervuiling te verminderen: bv. door afspraken te maken om het geluid te verminderen,
zoals enkel het gras afrijden op bepaalde dagen. Maar ook door auto-ontwerpers normen op te leggen om het
lawaai van auto’s naar beneden te krijgen.
• Geluidswerende schermen: de welbekende schermen langs de autostrades die het geluid van wagens ‘tegenhouden’, zodat de omwonenden er minder last van hebben.
• Preventiecampagnes: zorgverleners en de overheid moeten mensen sensibiliseren rond het belang van gehoorbescherming. Alleen zo kunnen we een mentaliteitsverandering teweegbrengen.
• Zoveel mogelijk constant lawaai vermijden: als het toch niet anders kan, is het belangrijk om oordoppen op maat te
laten maken. Alleen zo ben je zeker dat de oordop je volledige oor beschermt.
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Je gezondheid
in een paar klikken
Sinds de lancering in mei 2018 bezochten al meer dan 200.000 mensen het federale
portaal Mijngezondheid. Op deze ‘Personal Health Viewer’ kan iedereen zijn digitale
gezondheidsgegevens inkijken die verspreid zijn op verschillende platformen.

Wie vroeger zijn medische of
medisch-administratieve gegevens
wilde raadplegen, moest van het ene
platform naar het andere surfen.
Op voorwaarde dat je al wist welke
gegevens waar te vinden waren. Dat
is dankzij Mijngezondheid niet langer
het geval. Eenmaal verbonden met de
elektronische identiteitskaart wijst
een veiligheidscode (via een mobiele
applicatie of itsme®) mensen de weg
naar de gegevens die ze zoeken. Gratis
én veilig.

Een vinger in de pap
“Mijngezondheid slaat de gezondheidsgegevens niet online op”, benadrukt Vincent Dupont, coördinator van
het project bij de FOD Volksgezondheid. “Afhankelijk van wat ze zoeken,
leidt het portaal de mensen in één
klik naar het juiste platform, waar
ze bv. de resultaten van hun laatste
bloedonderzoek of hun vaccinatiegeschiedenis kunnen raadplegen.” Het
doel van dit platform? Een grotere
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‘patient empowerment’, d.w.z. het
vermogen van de mensen om hun
gezondheid in eigen handen te nemen
en een therapeutische relatie ‘op
gelijke voet’ uit te bouwen met hun
zorgverleners. "Onze burgers en patiënten hebben geen zin meer om een
behandeling lijdzaam te ondergaan",
klonk het bij Minister Maggie De Block.
“Ze willen zelf ook een vinger in de
pap hebben. Mijngezondheid geeft
hen o.a. toegang tot alle gegevens
over hun eigen gezondheid, waardoor
ze beter geïnformeerd zijn én een
actievere rol kunnen spelen in hun
verzorging.”

Drietaligheid
Op dit moment is het aanbod van
Mijngezondheid nog lang niet volledig. "Nog niet alle externe platformen
hebben de nodige aanpassingen
gedaan om aan de federale portaalsite
te kunnen worden gekoppeld", legt
Dupont uit. “Bovendien kunnen de
regels voor het delen van gegevens

van platform tot platform verschillen,
zodat sommige gegevens (nog) niet
zichtbaar zijn.” Het is ook de bedoeling dat Mijngezondheid zich verder
ontwikkelt. “In de eerste versie was
de site alleen beschikbaar in het
Nederlands en het Frans, en stond
het Globaal Medisch Dossier centraal.
De patiënt moest ook inzage krijgen
in verslagen en resultaten die soms
erg moeilijk te verkrijgen waren in
ziekenhuizen. Na de eerste update
begin juli werd Mijngezondheid echter
ook toegankelijk voor de Duitstaligen
en er is een link met de eBox, een
elektronische mailbox gekoppeld aan
de sociale zekerheid.”

Geïnformeerde toestemming
Binnenkort krijgen mensen ook
rechtstreeks toegang tot hun
ziekenfondsdossier vanuit Mijngezondheid of zullen ze hun wilsverklaringen (orgaandonatie, weefseldonatie, euthanasieverzoek, ...)
kunnen beheren zonder naar het

FORUM ZORGVERLENERS

gemeentehuis te moeten. Vandaar het
belang van de geïnformeerde toestemming. "Deze overeenkomst over
het elektronisch delen van de gezondheidsgegevens geldt voor heel België,
maar alleen tussen de zorgverleners
waarmee je een therapeutische relatie
hebt", benadrukt Dupont. “Vandaar
dat de adviserend artsen van de ziekenfondsen of de arbeidsartsen geen
toegang hebben tot dit portaal!”

Tweede in Europa
België is na Zweden het tweede
Europese land met een dergelijke
portaalsite. Dit resultaat van de
samenwerking van de FOD Volksgezondheid met uiteenlopende partners
als het RIZIV, de gewestelijke gezondheidsnetwerken, de ziekenfondsen
en de patiëntenverenigingen kreeg
voorzichtig applaus van de Franstalige patiëntenorganisatie ‘Ligue des
Usagers des Services de Santé (LUSS)’:
"Mijngezondheid kan iedereen in staat
stellen om zijn situatie als patiënt
beter te begrijpen en zo een actievere
rol te spelen in zijn verzorging. Maar
daarvoor moeten alle betrokkenen gezondheidswerkers, ziekenfondsen,
overheden, .… - hun plicht vervullen.”

Informeren of onrust stoken?
De Franstalige organisatie ‘Société
Scientifique de Médecine Générale’
(SSMG) staat dan weer eerder terughoudend tegenover dit initiatief. "Het
platform is een voldongen feit. Het is
dus geen kwestie van voor of tegen
te zijn", aldus dr. Thierry Van der
Schueren, secretaris-generaal van de
SSMG. “Het is weliswaar een goede
zaak dat elke patiënt toegang krijgt
tot zijn medische geschiedenis, zoals
die opgetekend is door zijn zorgverleners en hemzelf. Het pijnpunt van
Mijngezondheid is echter de beperkte
‘health literacy’ van een groot deel van

“De huisarts blijft
centraal staan.
Niet voor niets zet
Mijngezondheid het
Globaal Medisch Dossier
in de kijker, een dossier
dat alleen een huisarts
kan bijhouden.”

de bevolking. Ongefilterde medische
informatie baart patiënten vaak meer
zorgen dan dat het hen informeert.
Daarom zal de rol van de huisarts
als een toegankelijke en vertrouwde
gezondheidswerker in de toekomst
nog belangrijker zijn om hen te informeren en gerust te stellen.”

De huisarts centraal
‘Health literacy’ geeft aan in hoeverre
mensen in staat zijn om gezondheidsinformatie op te zoeken, te begrijpen
en te gebruiken. "Het niveau van de
health literacy moet inderdaad hoog
genoeg zijn om de behandelingsopties
te begrijpen en geïnformeerde beslissingen te kunnen nemen over de eigen
gezondheid”, geeft Vincent Dupont
toe. “Maar wij zijn ervan overtuigd dat
de toegang die de patiënt, bovenop
zijn eigen gezondheidsgegevens, krijgt
tot wetenschappelijk gevalideerde
informatie over preventie, ziekten,
behandelingen, enz. alleen maar
bevorderlijk kan zijn voor zijn kennis.
En de huisarts blijft uiteraard centraal
staan. Niet voor niets zet Mijngezondheid het Globaal Medisch Dossier in
de kijker, een dossier dat alleen een
huisarts kan bijhouden.”

Vincent Dupont

Therapeutische relatie
versterken
Maar is het gevaar niet groot dat sommige patiënten geneigd zullen zijn om
aan medische shopping te doen, net
omdat rapporten en resultaten van
gespecialiseerde diensten en laboratoria nu in een paar klikken toegankelijk zullen zijn? "Nee, volgens ons
zullen mensen die bekommerd zijn om
hun gezondheid, vooraleer ze kijken
of het gras elders niet groener is,
eerst proberen om de dialoog met hun
zorgverleners te verdiepen door hen,
dankzij Mijngezondheid, meer gerichte
en beter beargumenteerde vragen te
stellen", nuanceert Catherine Hogne,
communicatiemedewerker rond
het project. “Mijngezondheid wil de
therapeutische relatie tussen patiënt
en arts echt niet uithollen, maar net
versterken.”
MARIE-FRANÇOISE DISPA
www.mloz.be

MEER
INFO?
www.mijngezondheid.belgie.be
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De deeleconomie in de zorg,
een gat in de markt?
Van Netflix over Spotify tot Airbnb: de deeleconomie bloeit als nooit tevoren. Met een
bedrijf als Helpper doet dit concept zelfs zijn intrede in de zorgsector. Is de tijd rijp
om volop de kaart te trekken van de deeleconomie in de gezondheidszorg? Of zijn de
valkuilen nog te groot?

Wie zijn appartement niet heel het
jaar door gebruikt, kan het verhuren
via Airbnb. En streamingdiensten
als Spotify en Netflix kunnen onze
data gebruiken om hun algoritmes te
perfectioneren voor andere gebruikers. Het zijn allemaal voorbeelden
van de zogenaamde deeleconomie. “Er
bestaat nogal wat verwarring over dat
concept”, zegt Dr. Rogier De Langhe,
economiefilosoof aan de Universiteit
Gent. “Het gaat niet zozeer om een
gedeeld consumptiegoed zoals in het
communisme, maar om een gedeeld
productieproces. Denk maar aan
Wikipedia of Airbnb, daar loopt de rol
van producent en consument door
elkaar. Mensen die dingen op Wikipedia plaatsen, lezen ook bijdrages van
anderen. En wie verhuurt via Airbnb,
zal vaak ook zelf op vakantie gaan met
dit platform.”
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Uber-scenario?

Sociale reflex moet primeren

Onbenutte infrastructuur (appartementen, auto’s, …) koppelen aan een
onbeantwoorde vraag, daar draait
het dus om in de deeleconomie. Maar
hoe groot is de kans dat het fout loopt
zoals bij de strijd tussen Uber en de
taxichauffeurs? “Voor mij maakt Uber
geen deel uit van de deeleconomie,
want het gaat niet langer om onbenutte infrastructuur. Uber-chauffeurs
kopen een auto en nemen gewoon de
plaats in van de professionele taxichauffeurs. Stel dat mensen appartementen zouden gaan kopen met als
businessmodel om ze te gaan verhuren
via Airbnb… Ook dan kleuren ze buiten
de lijnen van de deeleconomie. Want
het gaat dan niet langer om het occasioneel verhuren van een pand dat toch
leegstaat”, verduidelijkt De Langhe.

Hoe kunnen we dan vermijden dat
er een concurrentiestrijd losbarst
tussen een platform als Helpper en
thuiszorgdiensten? “Je moet gewoon
vermijden dat mensen zo’n platform
gaan gebruiken als job. Niet het
financiële gewin, maar de sociale
reflex moet primeren”, benadrukt
De Langhe. “Bij Helpper verdienen
mensen 7 euro netto per uur. Daarmee komt er geen brood op de plank,
waardoor ze het platform vooral
zullen gebruiken vanuit hun verlangen om anderen te helpen. Dat ze er
dan nog een centje aan verdienen,
is eerder een symbolische blijk van
waardering. Het gaat ook niet om professionele hulpverlening, maar eerder
om eenvoudige taakjes zoals het gras
afrijden, boodschappen doen, enz.”

FORUM ZORGVERLENERS

De deeleconomie in de praktijk: Helpper

Op die manier versterkt dit concept
ook de sociale cohesie in onze samenleving. Want niet iedereen kan een
beroep doen op een mantelzorger.
“De drempel om hulp te vragen is vaak
groot. Terwijl heel veel mensen liever
anderen zouden helpen in plaats van
voor de tv te hangen. De deeleconomie kan die twee groepen inderdaad
bij elkaar brengen”, vertelt De Langhe.

België als laboratorium
In ons land bestaat al een fiscaal
kader rond de deeleconomie. “Als een
platform erkend is door de overheid,
kan het zelf de rol van fiscus spelen.
De gebruikers moeten dus niet het
statuut van zelfstandige hebben en
zelf hun belastingen aangeven. Met
één simpele klik kunnen ze onmiddellijk iemand uit de nood helpen”,
verduidelijkt De Langhe. Zo’n wet rond
de deeleconomie bestaat trouwens
nog lang niet overal in Europa. “België
is één van de pioniers. Andere landen
als Nederland kijken met grote ogen
naar de evolutie rond de deeleconomie in ons land en volgen de situatie
op de voet. Wij zijn een soort laboratorium van experimenten rond dit
concept.”
STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

Helpper is een ontmoetingsplaats tussen hulpzoekers (ouderen, mensen met een beperking, …) en hulpverleners. “Wij brengen hen samen en
daarnaast regelen wij de verloning, de verzekering, … Eigenlijk alles wat
niet te maken heeft met de concrete hulp zelf”, vertelt François Gerard, de
oprichter van Helpper.

Logica van dienstencheques
Helpper vloeide voort uit een persoonlijke frustratie van Gerard. Zijn vader
werd ernstig ziek, maar de niet-medische thuishulp bleek heel moeilijk te
organiseren. “We botsten constant op een ‘nee’ bij de klassieke thuishulporganisaties. Niet omdat ze hun werk niet goed doen, maar omdat ze vast
zitten in een bepaald systeem. Iemand een uur per dag laten komen of
de hulp een dagje verschuiven, ging bv. niet”, vertelt Gerard. “Uiteindelijk
hebben we toen illegaal een man ingehuurd om mijn vader te helpen. Een
gewone afspraak tussen twee particulieren met veel ruimte voor flexibiliteit. Dat principe hebben we met Helpper breder geïntroduceerd, mede
dankzij de wet op de deeleconomie in ons land”, klinkt het. Volgens Gerard
is het dan ook slechts een kwestie van tijd voor vele andere landen ons
voorbeeld zullen volgen. “Vergelijk het met de logica van de dienstencheques een 15-tal jaar geleden. De overheid heeft toen ook een wettelijk
kader gecreëerd om die mensen te beschermen en zelf ook een graantje
mee te pikken. Hetzelfde gebeurt nu met de deeleconomie.”

Samen met OZ, Partena en Partenamut
Het gaat hard voor Helpper. Het platform is nu actief in Antwerpen en Gent,
maar in september 2018 komt daar Brussel bij. “We zullen vrij snel opereren over heel België en ondertussen dromen we al van het buitenland”,
zegt Gerard. Om Helpper zo snel mogelijk zo groot mogelijk te maken, werkt
het platform ook samen met tal van andere organisaties, waaronder OZ,
Partena en Partenamut. “Wij geven de eerstelijnsmedewerkers van al die
organisaties eerst een korte opleiding over wat we doen. Dan sturen ze de
mensen gewoon door naar onze website en wij pikken het verder op, maar
in de toekomst zullen ze zelf hulpzoekers en hulpverleners met elkaar in
contact kunnen brengen.”

Onbekend is onbemind
De ambities van Helpper reiken dus ver, maar zijn er nog obstakels om die
waar te maken? “Vooral de schrik voor de deeleconomie in het algemeen”,
antwoordt Gerard. “Zo bestaat de angst dat wij de zorgsector dooreen willen schudden, maar dat is allesbehalve onze ambitie. We moeten nog extra
inspanningen leveren om aan te tonen dat Helpper wel degelijk een goeie
aanvulling kan zijn op de klassieke hulpverlening. Daarom werken we ook
samen met de ziekenfondsen.”
www.helpper.be

“België is één van de pioniers van de
Rogier De Langhe

deeleconomie. Wij zijn een soort laboratorium van
experimenten rond dit concept.”
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Jaarlijks belandt 1 op de 10
kinderen in het ziekenhuis
Wanneer en waarom belanden onze kinderen in het ziekenhuis? Dat is de centrale
vraag in het 4e deel van de KidOscope, de gezondheidsbarometer voor kinderen van
de Onafhankelijke Ziekenfondsen. Tussen 2015 en 2016 kwam ongeveer 1 op de 10
kinderen in het ziekenhuis terecht. Bij de zuigelingen (jonger dan 1 jaar) gaat het om
1 op de 4 jongens en 1 op de 5 meisjes. Oudere kinderen komen minder vaak in het
ziekenhuis terecht, maar het gaat wel vaker om een operatie (in daghospitalisatie).

De reden voor een ziekenhuisopname
bij kinderen hangt sterk af van hun
leeftijd. De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten voor deze studie de
ziekenhuisopnames van kinderen op
basis van hun leeftijd, geslacht en het
type verblijf (met overnachting of niet,
medisch of chirurgisch).

Op welke leeftijd?
In onze gegevens vonden we 58.329
ziekenhuisopnames tussen 2015 en
2016. Dat betekent dat 1 op de 10
kinderen gehospitaliseerd werd tijdens
dat jaar, en dat gemiddeld 1,25 keer.
Het gaat vooral om jonge kinderen:
• Jonger dan 1 jaar: 23% minstens 1
keer opgenomen in het ziekenhuis,
vooral met een overnachting (89%)
en zonder een chirurgische ingreep
(83%)
• 1- tot 5-jarigen: 13%
• 6- tot 14-jarigen: 5 à 8%
• 15- jarigen: 10%
• Vanaf 16 jaar: opnieuw boven de
10%, overwegend met een daghospitalisatie en om chirurgische redenen
Nog enkele andere opvallende
vaststellingen:
• Er waren lichtjes meer ziekenhuisopnames via een daghospitalisatie dan
met een overnachting.
• Bij meer dan de helft van alle
20

ziekenhuisopnames (55%) vond een
chirurgische ingreep plaats.
• 76% van de chirurgische ingrepen
gebeurt met een daghospitalisatie,
terwijl het bij opnames met een
overnachting vaker gaat om het vaststellen en behandelen van ziektes
waarvoor geen operatie nodig is.
• De gemiddelde verblijfsduur bij
een gewone ziekenhuisopname is
3,3 dagen. Er zijn daarbij weinig
verschillen tussen de verschillende
leeftijden.

En om welke reden?
Op basis van onze gegevens kunnen
we een onderscheid maken tussen
ziekenhuisopnames met en zonder een chirurgische ingreep. Bij de
eerste categorie weten we over welke
ingreep het gaat, maar bij de tweede
beschikken we niet over een precieze
diagnose. Uit onderzoek blijkt wel dat
ademhalings- en infectieziekten (vaak
viraal) de voornaamste oorzaak zijn
van een ziekenhuisopname zonder
operatie bij kinderen1,2.

Figuur 1: Ziekenhuisopnames met een specifieke chirurgische ingreep per leeftijd, 2015
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Figuur 2: Vergelijking ziekenhuisopnames volgens geslacht, 2015
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Bij opnames met een chirurgische
ingreep op jonge leeftijd (1 tot 5 jaar)
gaat het vooral om neus-keel-oorziekten (NKO) en in kleinere mate om
urologische problemen bij zuigelingen
(onder 2 jaar). Bij tieners (14 tot 18
jaar) komen vooral orthopedische en
stomatologische ingrepen voor (zie
figuur 1). Enkele cijfers:
• Bij de 1- tot 6-jarigen ondergaat
4,2% een NKO-ingreep (vooral het
plaatsen van buisjes in de oren
en operaties aan de poliepen en
amandelen).
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• 1,7% van de baby’s jonger dan 1
jaar en 3,1% van de 1- tot 2-jarigen ondergaat een urologische
ingreep. In 67% van de gevallen
gaat het om een besnijdenis via
daghospitalisatie.
• Ongeveer 1,5% van de 13- tot
18-jarigen ondergaat een orthopedische ingreep. Bij de andere leeftijden
ligt dit percentage onder de 1%.
• Bij de 15- tot 18-jarigen ondergaat
4,6% à 6,9% een stomatologische
ingreep (mond-kaak-aangezichtschirurgie). Bij de 1- tot 11-jarigen gaat
het om minder dan 1%. Ongeveer 9

Jongens komen vaker in het ziekenhuis
terecht dan meisjes, respectievelijk 10,4% en 8,8% (zie figuur 2). Dat
verschil is vooral opmerkelijk bij jonge
kinderen: 18% van de jongens onder de
5 jaar werd gehospitaliseerd, tegenover slechts 13% van de meisjes. Uit
gegevens van Eurostat blijkt dat in alle
Europese landen buiten IJsland jongens meer in het ziekenhuis belanden
dan meisjes3. Hoe dat komt? Pasgeboren meisjes zijn van nature uit sterker
gewapend tegen ziektes dan jongens
en hebben minder kans op perinatale
complicaties4. Zowel bij NKO-operaties,
urologische ingrepen als oogheelkundige ingrepen vertegenwoordigen
jongens een grote meerderheid op
jonge leeftijd (respectievelijk 58%,
97% en 70%).
Op latere leeftijd daalt dit verschil
tussen jongens en meisjes. Bij de 13-18
jarigen komt 10% van de meisjes in het
ziekenhuis terecht, tegenover 9% van
de jongens. Er zijn wel nog altijd meer
chirurgische ingrepen bij jongens op
deze leeftijd.

1 QualityWatch (Nuffield Trust and Health Foundation research programme), Hospital episode statistics 2006-07 to 2015-16
2 https://www.cbs.nl/en-gb/news/2009/11/number-of-hospital-admissions-for-pneumonia-and-acute-bronchitis-doubled-since-1981
3 Eurostat –: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Hospital_discharges_and_length_of_stay_statistics
4 United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2011). Sex Differentials in Childhood Mortality (United Nations publication, ST/ESA/
SER.A/314). http://www.un.org/esa/population/publications/SexDifChildMort/SexDifferentialsChildhoodMortality.pdf
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Conclusies
• Vooral jonge kinderen belanden
relatief vaak in het ziekenhuis. Bij de
zuigelingen (jonger dan 1 jaar) gaat
het om 26% van de jongens en 20%
van de meisjes.
• Bij zuigelingen gaat het vaak om
een ziekenhuisopname met overnachting, terwijl oudere kinderen
eerder opgenomen worden met een
daghospitalisatie.
• Bij jonge kinderen in het ziekenhuis
gaat het meestal niet om een chirurgische ingreep, waardoor we moeilijk
de exacte reden kunnen achterhalen.
• Oudere kinderen belanden minder
vaak in het ziekenhuis, maar het
gaat wel meer om een chirurgische
ingreep (vooral in daghospitalisatie).
• De chirurgische ingrepen hangen
sterk af van de leeftijd: urologie bij
1- tot 2-jarigen, NKO-ingrepen bij
1- tot 6-jarigen en stomatologie en
orthopedie bij 13- tot 18-jarigen.

• Jongens komen tot de leeftijd van 12
jaar vaker in het ziekenhuis terecht
dan meisjes, respectievelijk 10,4%
en 8,8%. Vanaf 13 jaar zijn er meer
ziekenhuisopnames voor meisjes dan
voor jongens.

WIES KESTENS, GÜNGÖR KARAKAYA EN
DOMINIQUE DE TEMMERMAN
Studiedienst van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen

Methodologie
• De Onafhankelijke Ziekenfondsen onderzochten de terugbetalingsgegevens van zorgverstrekkingen aan kinderen tussen 0 en 18 jaar, voor wie
we een volledig levensjaar van gegevens hebben tussen 2015 en 2016
(geboortes en overlijdens inbegrepen). De leden die van ziekenfonds
veranderden over deze periode, pas tijdens het jaar zijn aangesloten of
in het buitenland verbleven, lieten we buiten beschouwing.
• De analyse omvat 487.755 kinderen, waarvan ongeveer 5% pasgeborenen, 63% 1-12-jarigen en 32% tieners (13-18-jarigen). Iets meer dan de
helft van de kinderen in onze database (51%) zijn jongens.
• De verblijven op de neonatale diensten (zowel op intensieve als op
niet-intensieve zorg) en in een psychiatrische omgeving haalden
we ook uit de database vanwege de specifieke kenmerken van deze
ziekenhuisopnames.

De mening van de
Onafhankelijke Ziekenfondsen
Hoe ziekenhuisopnames bij kinderen verminderen?
• Alternatieven voor een ziekenhuisopname met
overnachting: als het medisch en organisatorisch
mogelijk is, moeten we alternatieven voor een
ziekenhuisopname met overnachting in overweging
nemen (dagopname, observatie-units of thuishospitalisaties in specifieke gevallen).
• Preventieve maatregelen om virale infecties te
vermijden: regelmatig de handen wassen voor en na
elk contact met een zuigeling of ziek kind, blootstelling aan tabak tijdens de zwangerschap en na de
geboorte vermijden, borstvoeding stimuleren, kinderen vaccineren volgens het basisvaccinatieschema,
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contact tussen kinderen en mensen met verkoudheid, (buik)griep, … vermijden, eventuele voedingssupplementen geven (vitamine D, ijzer, …) in overleg
met zorgprofessionals, …
• Dialoog bevorderen: ouders hebben een sleutelrol in de gezondheid van hun kind. Het is daarom
belangrijk dat er een optimale dialoog is tussen hen
en gezondheidsprofessionals als huisartsen, pediaters, vroedvrouwen, Kind & Gezin, … Ze moeten zich
ook kunnen informeren op kwaliteitsvolle websites.

PARTNERSHIP

Onafhankelijke Ziekenfondsen blijven
Afrikaanse ziekenfondsen steunen
De Onafhankelijke Ziekenfondsen en Louvain Coopération werken zeker nog tot
2021 samen aan projecten in Afrika. “Want we moeten de ziekenfondsen in Togo en
Benin verder blijven steunen in hun ontwikkeling”, zegt Christian Horemans, expert
Internationale Zaken bij de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

Die samenwerking tot 2021 is alleen
maar goed nieuws, want dat betekent
dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen
en Louvain Coopération de ziekenfondsen in Togo en Benin blijven ondersteunen. “Om te beginnen is er op 22 en 23
januari 2019 een conferentie in Lomé”,
vertelt Christian Horemans. “Die geeft
een belangrijk politiek signaal. In Afrika
moet je de overheid overtuigen van de
meerwaarde van ziekenfondsen, om zo
de nodige politieke en financiële steun
te krijgen. De conferentie wordt opgebouwd rond de ‘Déclaration d’Abidjan’,
een document uit 1998 over de rol van
de Afrikaanse ziekenfondsen. Samen
met de andere ziekenfondsen van het
samenwerkingsverband MASMUT zullen
we deze verklaring herwerken om de
nieuwe tekst dan voor te stellen op
de conferentie. Idealiter wordt het in
de toekomst het referentiedocument
voor de Afrikaanse mutualistische
beweging.”

Expertise delen

Preventie

Louvain Coopération en de Onafhankelijke Ziekenfondsen zitten regelmatig
samen om de verschillende projecten
in Benin en Togo op te volgen. “Voorlopig kunnen die ziekenfondsen niet
zelfstandig functioneren en is er nood
aan steun uit het Noorden”, zegt Horemans. “Met MASMUT gaan we bekijken
of we met een studie en aan de hand
van cijfers de Afrikaanse overheden
duidelijk kunnen maken hoe noodzakelijk die financiële steun is.”
De rol van MASMUT is natuurlijk meer
dan alleen maar conferenties en studies op touw zetten. “We delen onze
expertise met de ziekenfondsen in
West-Afrika via opleidingen en werkvergaderingen. Zo formuleren de Belgische ziekenfondsen bv. aanbevelingen
rond de ontwikkeling van een IT-tool,
die de Afrikaanse ziekenfondsen kan
helpen om de inschrijvingen en terugbetalingen efficiënter te beheren”,
verduidelijkt Horemans.

Ziekenfondsen die helpen bij preventiecampagnes? In België is dat niet
vreemd. Maar de West-Afrikaanse ziekenfondsen concentreren zich vandaag
vooral op de dekking en terugbetaling
van ziektekosten. Ze spelen nog geen
rol in preventie. Ook daar willen de
Onafhankelijke Ziekenfondsen bij
helpen. Er wordt nagedacht over een
pilootproject rond chronische ziektes,
die in Afrika een even groot probleem
zijn als in het Westen. “We moeten
natuurlijk uitzoeken hoe dat het beste
werkt in Afrika. Zo is de radio een
belangrijke bron van informatie voor
de lokale bevolking”, zegt Horemans.
LIES DOBBELAERE
lies.dobbelaere@mloz.be

Stage Brice Titipo
Brice Titipo is bij Louvain Coopération verantwoordelijk voor de mutualistische projecten in Benin en Togo. Hij heeft een opleiding van 2 maanden
gevolgd aan de ULB. Hij maakte van die gelegenheid gebruik om de werkwijze van de Onafhankelijke Ziekenfondsen beter te leren kennen. Een week
lang volgde hij onze stappen en ontdekte onder meer hoe wij ons preventiebeleid aanpakken. Het was een leerrijke week, zowel voor Brice als de
medewerkers van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.
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Een blik op het ‘nieuwe’
Dunepanne
Sinds april 2018 is Zorggroep Eclips de nieuwe uitbater van Dunepanne, het hersteloord
in De Haan dat de Onafhankelijke Ziekenfondsen vroeger beheerden. Meer dan
ooit kunnen patiënten in Dunepanne terecht voor een mix van kwaliteitsvolle
verzorging op maat en een uitstekende hotelservice, en dat tegen dezelfde financiële
tegemoetkomingen. “We behouden wat goed is, maar leggen ook een paar eigen
accenten”, zegt David Larmuseau, algemeen directeur van Zorggroep Eclips.
Het dagelijkse beheer van het hersteloord Dunepanne vergde een
aanwezigheid en expertise die de
Onafhankelijke Ziekenfondsen niet
langer konden verzekeren. Om een
kwaliteitsvolle zorgomkadering te
blijven garanderen voor de gasten,
zochten we daarom naar een overnamepartner. Die zoektocht leidde
naar Zorggroep Eclips, een zorgexpert
met tonnen ervaring in de ouderen- en
thuiszorg. “Zorggroep Eclips is samengesteld uit een aantal vzw’s en besturen die gespecialiseerd zijn in die specifieke domeinen, maar ook in andere
zorgvormen als herstelverblijven en
assistentiewoningen. En dat allemaal
in een niet-commerciële setting”, zegt
David Larmuseau, algemeen directeur
van Zorggroep Eclips. “We zijn actief
tussen Leuven en Ronse, maar nu dus
ook aan de kust. De ligging van Dunepanne in de Haan is uniek, we geloven
echt in dit hersteloord.”

Renovaties en meer (para)
medisch personeel
Een goede zorgverlening in een fraai
kader is voor Zorggroep Eclips de
hoogste prioriteit. Er volgen dan ook
een aantal investeringen op korte
termijn. “We willen zeker het team
van verpleegkundig en paramedisch
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personeel versterken. Daarnaast zijn
er ook de renovaties van de derde
en de vierde verdieping. Die werkzaamheden zullen we aanvatten na
het hoogseizoen”, vertelt Larmuseau.
Voor het overige zullen de gasten van
Dunepanne niet zoveel merken van
de overname. “We behouden alles
wat goed is natuurlijk. Zo zullen we
ook groepsactiviteiten en uitstapjes
blijven organiseren. Meer zelfs, we
zullen dat aanbod in de toekomst nog
uitbreiden.”

Eclips TV
Een opvallend initiatief van Zorggroep
Eclips is Eclips TV, een eigen zender die zich richt tot 50-plussers en
mantelzorgers. “We hebben een eigen
aanbod met een aantal vaste rubrieken”, verduidelijkt Larmuseau. “Het is
onze bedoeling om Dunepanne ook
als uitvalsbasis te gebruiken voor een
paar van onze programma’s, zonder
dat de gasten daar last van hebben
natuurlijk. Dat is een win-winsituatie.
De kijkers krijgen programma’s op een
prachtige locatie en voor de residenten is het ook een extra bron van ontspanning. Bovendien komt er ook een
Franstalige versie van Eclips TV. We
hechten veel belang aan een tweetalig
aanbod. Iedereen moet in Dunepanne

verzorging krijgen in zijn of haar eigen
moedertaal.”

Op naar optimale bezetting
Naast dat uitgebreidere aanbod
blijven de tarieven in Dunepanne en
de tegemoetkomingen van de ziekenfondsen ongewijzigd. Larmuseau
maakt zich sterk dat die combinatie
zal uitmonden in een hogere bezetting. “Tegen volgend jaar mikken we
op een optimale bezetting in Dunepanne. We krijgen nu al dagelijks telefoontjes van mensen die Dunepanne
hebben leren kennen via Eclips TV en
geïnteresseerd zijn in een zorgverblijf.
Dat is alvast erg bemoedigend.”
STEVEN VERVAET
steven.vervaet@mloz.be

MEER
INFO?
www.zorggroepeclips.be
www.eclipstv.be

PARTNERSHIP

De vinger aan de pols van diabetes
De diabeteszorg blijft evolueren. En aangezien huisartsen de meeste diabetici
behandelen, is het essentieel dat ze zich permanent blijven bijscholen. Dat kan op
de 3e editie van de Diabetes Herfstsymposia. “Het is belangrijk dat huisartsen op de
hoogte zijn van de nieuwste ontwikkelingen, zodat ze hun patiënten daarover kunnen
informeren”, zegt chairman van de Nederlandstalige symposia Prof. Christophe De Block.
Huisartsen hebben veel patiënten en
weinig tijd. De Diabetes Herfstsymposia
willen hun kennis over diabeteszorg
daarom bijspijkeren, en dat op een heel
praktijkgerichte manier. “Onze voornaamste doelstelling is om huisartsen
een update te geven over diabetes en
aanverwante onderwerpen. Het gaat
onder andere over nieuwe geneesmiddelen en toekomstige producten, de
monitoring van diabetes en mogelijke
complicaties van de chronische ziekte”,
vertelt Prof. Christophe De Block.

Interactieve workshops
Een opvallende rode draad door de
Diabetes Herfstsymposia is het praktijkgerichte en interactieve karakter. Zo
staan er ook nu weer twee laagdrempelige workshops op het programma. “De
patiënt staat daarbij altijd centraal”,
benadrukt De Block. “Met praktische,
herkenbare voorbeelden tonen we aan

welk soort geneesmiddel geschikt is
voor welk type patiënt, rekening houdend met bv. leeftijd, gewicht, co-morbiditeiten, bijwerkingen, enz. Dit keer gaat
het concreet om praktische tips bij de
opstart van insulinetherapie enerzijds
en orale antidiabetica anderzijds.”

Nieuwe geneesmiddelen
Het valt op, nieuwe geneesmiddelen
vormen een belangrijk onderdeel van de
Diabetes Herfstsymposia. De afgelopen
jaren zijn dan ook veel nieuwe farmacologische behandelingen voor diabetes
type 2 op de markt gekomen. “Klopt,
denk maar aan nieuwe langwerkende en
binnenkort ook kortwerkende insulines.
Door het wetenschappelijke onderzoek
weten we steeds meer over de werking
en veiligheid van deze middelen. Een
belangrijk aandachtspunt daarbij is de
bescherming van het cardiovasculaire
systeem en de nieren. Het is belangrijk

Diabetes Herfstsymposia voor huisartsen:
waar en wanneer?
• BluePoint Antwerpen op 20 oktober 2018
• Van der Valk Brugge op 27 oktober 2018

dat huisartsen op de hoogte zijn van
deze nieuwste ontwikkelingen, zodat
ze hun patiënten daarover kunnen
informeren.”

Obesitas als centraal thema
Een ander centraal thema naast nieuwe
geneesmiddelen is de obese patiënt met
diabetes type 2. Ook op dat vlak is de
huisarts een echte spilfiguur. “Obesitas
vraagt om een multidisciplinaire aanpak
en de huisarts heeft een belangrijke
coördinerende rol in die samenwerking
tussen verschillende zorgverleners. Hij
bewaakt ook de continuïteit van het
zorgtraject rond diabetes”, verduidelijkt
De Block. “Ook de ziekenfondsen spelen
een sleutelrol bij de aanpak van obesitas door het advies en de ondersteuning
aan hun leden.”
PIET VAN EENOOGHE
piet.vaneenooghe@mloz.be

MEER
INFO?
www.diabetes-symposium.be
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Kiosk
Een boek over kanker,
maar dan anders…
Humor is een onmisbaar ingrediënt
van het leven, ook voor mensen met
kanker. Toen Leander Verdievel op zijn
23ste te horen kreeg dat hij kanker
had, las hij vele boeken zonder dat
‘gevoel voor tumor’. Hij besloot dan
maar zelf aan eentje te werken, zonder taboes of compromissen. Of zoals
Verdievel het zelf verwoordt: “Dit is
het boek dat ik had willen lezen toen ik op m’n 23ste kanker
kreeg.” Want kanker kan ook een komische kant hebben en
in een lijdensweg kan ook onverwachte humor verscholen
zitten. Mensen met kanker hebben de ziekte, maar ze zijn
de ziekte niet. ‘Gevoel voor tumor’ is dan ook een pleidooi
om mensen met kanker niet anders te behandelen en
vooral… te blijven lachen.
Gevoel voor tumor
Leander Verdievel, Lannoo, 2018, 128 blz.,
ISBN 978-94-014-5243-4

Van gefragmenteerd
naar geïntegreerd
We leven langer, maar daardoor neemt ook de nood aan
chronische, meervoudige zorg
toe. En hoewel de Belgische
gezondheidszorg tot de Europese top behoort, knelt daar
vaak het schoentje. Bij langdurige, diverse zorg verloopt alles
te gefragmenteerd en vanuit
verschillende structuren. Hoe
kunnen we komen tot een geïntegreerd zorgsysteem, dat gezondheid verbindt met welzijn, opleiding, werk en gezin? Dat is de centrale vraag in
dit boek. Onze zorgsector heeft nood aan toegankelijke
informatie en concrete organisatiemodellen en daar
komen de auteurs op een praktijkgerichte manier aan
tegemoet. Een verhelderend boek dat iedereen in de
zorg- en welzijnssector zal aanspreken.
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Onbezorgd. Naar een geïntegreerd gezondheidssysteem
Geert Van Hootegem en Ezra Dessers, Acco, 2017, 280 blz.,
ISBN 978-94-634-4635-8

Klinisch redeneren kan je leren
Klinisch redeneren is essentieel bij het stellen van diagnoses. Binnen de evidence
based medicine heeft ook dit
cognitieve proces bij de zorgverlener dus nood aan een
wetenschappelijke onderbouw. Daarom analyseerden
de auteurs van dit boek
de denkprocessen van de
arts vanuit het baanbrekende werk van onder meer
Turing, Sackett, Pauker, Kassirer en Kahneman. Het
resultaat is een gemeenschappelijk cognitief model
in een begrijpelijke taal, dat tegelijk de communicatie
met de patiënt vergemakkelijkt. Klinisch redeneren
is al een volwaardige discipline in de artsenopleiding
en met dit boek krijgen huisartsen en specialisten
een heldere basis voor hun dagelijkse diagnostische
werk aangereikt.
Klinisch redeneren, van model naar competentie
Jef Van den Ende, Acco, 2018, 128 blz.,
ISBN 978-94-634-4713-3

Mantelzorgers met
migratieachtergrond
Er zit veel kleur in de
vergrijzing. Logisch dus dat
er ook veel mantelzorgers
met een migratieachtergrond zijn in ons land. In
dit boek haalt Anne Dedry
deze ‘verborgen’ groep
vanuit het verdomhoekje.
Want onder meer door
communicatieproblemen
zijn ze kwetsbaar en botsen ze op verschillende
drempels in ons gezondheidssysteem. Hoe kunnen
we hun zorgtaken nu precies verlichten? Naast een
aantal concrete getuigenissen biedt dit boek tal van
praktische tips, best practices en aanbevelingen.
Een werkinstrument voor zorgverleners, welzijnswerkers, lokale beleidsmakers, …, die hun visie op
zorgverlening willen opentrekken in de multiculturele samenleving van vandaag.
Mantelzorg met kleur
Anne Dedry, Lannoo Campus, 2017, 200 blz.,
ISBN 978-94-014-4599-3

De Landsbond van de Onafhankelijke Ziekenfondsen
groepeert 5 ziekenfondsen (OZ, Omnimut, Partenamut, Freie Krankenkasse, Partena Ziekenfonds).
Deze pluralistische en onafhankelijke groep verzekert momenteel meer dan 2 miljoen mensen.

We zoeken voor onze medische kabinetten in Vlaanderen en voor de
Nederlandstalige vleugel van onze Brusselse kabinetten verschillende

Adviserend Artsen
UW FUNCTIE

UW PROFIEL

Als Adviserend Arts staat u dagelijks in contact met
de patiënten en verzorgt u volgende taken:
Het evalueren van de arbeidsongeschiktheid en het
nagaan van de mogelijkheden tot arbeidsherinschakeling in samenspraak met betrokken partners zoals
de huisarts, de bedrijfsarts, VDAB, Actiris, Forem,…

U bent arts en beschikt over enige klinische ervaring.
Een bijkomende opleiding in de verzekeringsgeneeskunde of elke andere specialisatie betekent een
extra troef.
U bent contactvaardig en u hebt belangstelling voor
de medische en sociale problemen van de patiënten.

Het informeren en adviseren van patiënten over
de sociale wetgeving, medische terugbetalingen en
verzekeringsproblemen.

U beschikt over de nodige people management
skills om vlot met administratieve en paramedische
medewerkers samen te werken.

Het behandelen van aanvragen voor
gezondheidszorg.

U bent flexibel en u houdt ervan om in team te
werken.
U hebt een uitstekende kennis van het Nederlands
en een goede (voor Vlaanderen) tot uitstekende
(voor Brussel) kennis van het Frans.

INTERESSE IN DEZE FUNCTIE?

Ga naar onze website www.mloz.be, klik op de functie
Adviserend Arts van uw keuze en laad uw cv en motivatiebrief op.
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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 Claims Manager.

Een klacht
indienen?
Doe een beroep op onze Claims Manager!

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

Wanneer kan de Claims Manager u helpen?
Als u niet tevreden bent met een handeling, een
verstrekking of een dienst van de Landsbond of
een van de Onafhankelijke Ziekenfondsen.

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 Claims Manager.

Hoe kunt u een klacht indienen?
- Vul het elektronische klachtenformulier in op www.mloz.be
- Stuur een mailtje naar complaints@mloz.be

Meer info!

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

De Onafhankelijke Ziekenfondsen groeperen:

